
Miron Cozma nu 
îndeplinește condițiile 

de pensionare
Conform OG 67/ 1990, 

Camera de Muncă din 
municipiul Petroșani 
informează LSM “VJ” că 
Miron Cozma nu 
îndeplinește condițiile de 
pensionare.

Miron Cozma are 
activitate în câmpul muncii, 
încadrat la grupa I de muncă, 
18 ani și 10 luni și deci Miron 
Cozma nu poate fi 
pensionat, chiar dacă a 
împliryt vârsta de 45 de ani, 
nu are suficientă vechime în 

muncă. în limitele legii, un 
miner este pensionat la 
vârsta de 45 de ani, în 
condițiile în care a lucrat 20 
de ani în subteran.

Vasile Savu,
președintele interimar al 
LSM “VJ”, a ținut să 
precizeze că nu este 
fondată acuzația pe care i- 
a făcut-o presa cum că 
domnia sa ar fi dorit să-l 
scoată la pensie pe Miron 
Cozma.

Mihaela FĂGAȘJ

Câteva mii 
de români 
vor putea 

lucra anual 
in Germania

Prin noul acord semnat la 
București, de către Alexandru 
Athanasiu, ministrul muncii și 
protecției sociale, și Bernhard 
Jagoda, președintele Oficiului 
Federal pentru Muncă, nu se 
mai limitează domeniile în care 
pot fi angajați cetățeni români 
în Germania și în același timp 
s-a mărit perioada în care 
aceștia pot lucra de la trei la 
nouă luni. în plus, ei vor 
beneficia și de locuință 
asigurată de firma 
angajatoare.

6 dintre greviștii foamei din Vulcan 
amenință că îsi vor da foc

9 9
Aflați deja în a treia săptămână de greva 

foamei, greviștii foamei din orașul Vulcan, postați 
la Statuia Minerului din localitate, au încercat marți 
seara, în jurul orei 18, să forțeze mâna autorităților 
în vederea rezolvării celor 15 puncte din lista de 
revendicări.

Astfel 6 dintre greviști: Rostaș Valentin, 
Rancea Rodica, Lăcătuș Tiberiu, Moldovan Daniel, 
Rașu Ștefan și Horvat Daniel, marți seara au 
turnat câte 1/2 litru de benzină, dându-i ultimatum 
primarului orașului Vulcan ca într-o oră să se 
prezinte la locul de desfășurare a grevei.

Rostaș Valentin - liderul greviștilor, ne-a 
declarat: „dacă nu ne dau locuri de muncă ne 
vom da foc."

Constantin Alexandrescu, directorul Oficiului 
Prefectural Petroșani, s-a deplasat la Vulcan, 
unde a promis greviștilor foamei că va rezolva 
problema celor 79 locuri de muncă pe termen 
nelimitat pentru persoanele aflate în greva foamei.

Primarul orașului Vulcan, Vasile Giurgiulescu, a 
promis greviștilor foamei că le va acorda din 
bugetul Primăriei un ajutor social de refacere, după 
încetarea grevei, în valoare de 800.000 pentru 
fiecare persoană care a făcut greva foamei.

în cursul dimineții de astăzi liderii greviștilor vor 
negocia cu reprezentanții Prefecturii, ai AJOPF și 
Primăriei Vulcan ce posibilități există ca diferite 
societăți comerciale de pe raza orașului să 
angajeze persoane aflate în greva foamei.

In cazul în care nu va fi rezolvată problema 
locurilor de muncă cei 6 greviști care au turnat 
benzină pe ei sunt dispuși să-și dea foc în cursul 
acestei zile.

Mihaela FĂGAȘ

N.R. Tot de la liderul greviștilor Rostaș 
Valentin am aflat că greviștii care au fost 
internați în spital au fost externați forțat 
motivăndu-li-se că nu sunt locuri suficiente 
pentru a mai ține persoane în spital.

g| WEST BANK
DEVA, Bd. Decebal, 

Bl. E parter 
Telefon 234480 * 

Fax 234483 
ACORDA dobânzi atractive 

LA DEPOZITELE lN LEI
- PERSOANELOR FIZICE

x la 30 de zile - 
50% /an 

prin capitalizare - 
63,21%/an

x la 90 de zile - 
53% /an 

prin capitalizare - 
64,49%/an
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Se extinde sistemul 
cupoanelor pentru 

agricultori
Premierul Radu Vasile a anunțat 

că Guvernul va extinde sistemul 
cupoanelor pentru agricultori prin 
lărgirea sferei de folosire ți pentru alte 
scopuri ți va crețte valoarea acestora. 
„ Vom mări nivelul cupoanelor, cât ți 
aria lor de utilizare”, a afirmat 
premierul. Ministrul Agriculturii, 
loan Murețan, a arătat că ministerul 
pe care-l conduce are posibilitatea de 
a aloca resurse pentru agricultură în 
diferite sectoare, însă, în special, 
pentru gospodăriile țărănețti ți pentru 
crețterea animalelor. „Acest sistem de 
cupoane va fi coroborat cu programul 
Băncii Mondiale prin care vor veni 
150 de milioane de dolari”, a spus 
Murețan. El a mai arătat că, în 

prezent, se poartă discuții cu experții 
Băncii Mondiale ți au mai rămas de 
dezbătut doar câteva probleme de 
ordin tehnic, restul fiind clarificate. 
Banca Mondială analizează impactul 
ordonanțelor promovate de MAA în 
ultima perioadă asupra programului 
ASAL. Cupoanele distribuite 
agricultorilor în această primăvară nu 
acoperă ți cheltuielile campaniei 
agricole de toamnă. Ministerul 
Agriculturii susține finanțarea 
lucrărilor agricole de toamnă din 
încasările rezultate în urma 
privatizării societăților din 
agricultură ți din veniturile rezultate 
prin concesionarea terenului statului 
(Mediafax)

Serviciu nou de 
informații la CFR V

Societatea Națională de 
Transport Feroviar de Călători a 
lansat, din 15 septembrie, un nou 
serviciu de informații CFR destinat 
călătorilor, care poate fi accesat 
prin formarea numărului de 
telefon 01.86.00.952, sau a 
actualului număr - 952, a anunțat 
conducerea societății.

Noul serviciu dispune de un 
sistem informatic complex, capabil 
să furnizeze, pe lângă informațiile 
obișnuite legate de trenurile de 
călători, și altele privind tarifele 
aplicate la transportul pe calea 
ferată, întârzierile trenurilor și 
liniile de la care acestea pleacă sau 
sosesc din stația București Nor'd, 
rezervarea locurilor cu aducerea 
legitimației la domiciliul clientului, 
precum și informații cu adresele, 
numerele de telefon și programul 
de lucru al agențiilor de voiaj CFR.

Serviciul este realizat în 
colaborare cu societatea 
Comunicații Naționale Mobile SA.

în caz de cutremur, NATO va interveni în România 
Acesta este scenariul 

exercițiului multinațional 
'„RESCUER ’99"

Până la 19 septembrie 1999 
se desfășoară la Neptun (județul 
Constanta) exercițiul multinațional 
“RESCUER ’99". ’

Organizat în spiritul Parte- 
neriatului pentru Pace, exercițiul 
reunește peste 270 de participanti 
din țări membre NATO și 
partenere: România, SUA,
Bulgaria, Cehia, fosta Republică 
Iugoslavă a Macedoniei, Moldova, 
Ucraina și Ungaria. Vor fi prezenți, 
de asemenea, observatori din 
Portugalia, Slovenia și Turcia.

“RESCUER ’99" este un 
exercițiu asistat de calculator prin 
care se exersează modul de 

integrare a unui stat major reunit 
internațional într-un sistem 
național de răspuns la urgențe.

Conform scenariului creat, 
România a fost lovită de un 
cutremur puternic ce a cauzat 
pierderi de vieți omenești și 
distrugeri importante.

în aceste condiții țările 
membre NATO și partenere trimit 
personal de stat major, echipe de 
căutare-salvare, precum și 
echipamente specializate pentru a 
sprijini activitățile în curs de 
derulare, coordonate de sistemul 
protecției civile române.

•'— >
Piața Obor din Hunedoara

Geme de mărfuri 
și oftează după 

cumpărători
Ani la rând, viața în municipiul de pc Cerna pulsa în 

ritmurile Combinatului Siderurgic. Fiecare cetățean avea 
asigurat un loc de muncă și beneficia de un salariu decent. 
Acum, lucrurile s-au mai schimbat. Valurile de disponibilizări 
au cuprins o mare parte a populației active, transformând-o în 
șomeri că ... “ordonanța-n mână”. însă cum nici bunăstarea 
nu ține o veșnicie, milioanele s-au cheltuit de mult, adeseori 
fără nici un rost, iar acum viața a devenit foarte scumpă. Din 
nefericire, nu doar pentru disponibilizați traiul este din ce în 
ce mai greu. în aceeași situație se găsesc și pensionarii și cei 
cu familii numeroase, dar și oamenii care muncesc până la 
epuizare, pentru salarii de mizerie. Și dacă de cele mai multe 
ori omul renunță la un costum ori la o pereche de pantofi, la 
plimbările cu mașina ori la convorbirile telefonice, necesarul 
de hrană tot trebuie asigurat. Când unele magazine alimentare 
cresc adaosurile comerciale (tocmai pentru că potențialii 
cumpărători pot fi numărați pe degete), se ia drumul pieței. Se 
știe că aici, de bine de rău, mai poți negocia prețul unui kilo
gram de cartofi sau de vinete cu producătorul agricol.

Slaba putere de cumpărare se observă mai cu seamă în 
târguri și piețe. Chiar dacă producătorii agricoli practică 
prețuri scăzute, comparativ cu munca depusă, cu banii

Cristina CÎNDA

(Continuare în pag. 2) Â
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Printr-o colaborare fructuoasă între 
Primărie si specialistul agricol

O inițiativă valoroasă 
cu germenii la Bănită

'■ilele trecute Primăria 
jLcomunei Banița a 

găzduit o interesantă și utilă 
întâlnire între specialiști agricoli 
de la Direcția generală pentru 
agricultură și industrie 
alimentară a județului 
Hunedoara, ingineri angajați ai 
DGAIA din zonele Hațeg și 
Totești, primarul și secretarul 
localității. Cu acest prilej s-a luat 
în discuție o inițiativă deosebită 
pornită de la inginerul Kovaci 
Artur Ludovic, care își 
desfășoară activitatea în 
comuna Bănița. Dar să vedem, 
în esență, despre ce este vorba.

După ce dl ing. Gheorghe 
Jurca, director general al 
DGAIA, a prezentat un proiect 
de statut conceput de către 
inginerul Kovaci, care vizează 
asocierea producătorilor 
agricoli din zona momârlanilor - 
care cuprinde întreaga zonă a 
Văii Jiului - s-au purtat discuții

detaliate în legătură cu modul 
cum ar putea să funcționeze 
această formă de asociere 
(denumită cooperativă în țările 
occidentale - n.n.), având în 
vedere obiectivele urmărite.

în cadrul dezbaterilor s-a 
subliniat nevoia acută de a 
uni eforturile producătorilor 
agricoli, în special ale 
proprietarilor de animale, 
pentru a rezista, în condițiile 
economiei de piață, situațiilor 
create prin concurența 
făcută de intermediari care-și 
impun prețurile lor la 
aprovizionarea și desfacerea 
produselor agricole, a 
furajelor, substanțelor 
chimice și altor produse ce 
concură la realizarea 
producției agricole.

_________Nicolae TÎRCOB 
(Continuare în pag. 2)
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Laureâii olimpici ai | 
artei tradiționale J

Membri ai Cercului de artă populară 
tradițională românească din cadrul Palatului 
Copiilor al municipiului Deva s-au numărat, 
recent, printre laureații celei de-a IV-a ediții a 
Olimpiadei naționale de meșteșuguri artistice 
tradiționale desfășurată la Sibiu (între 25 - 30 
august).

Organizată de Ministerul Educației 
Naționale, Ministerul Culturii, Inspectoratul 
Școlar și Muzeul Civilizației Populare 
Tradiționale “Astra” Sibiu, actuala ediție a 
reunit mult mai puțini participanți, în 
comparație cu anii trecuți (70, față de 250 în 
1997), motivele fiind, după cum era de așteptat, 
de ordin financiar; de altfel, anul trecut 
olimpiada nu a mai avut loc iar ediția actuală a 
stat și ea sub semnul întrebării până în ultimul 
moment.

Cercul devean a participat cu patru elevi 
(celelalte cercuri din țară având doar câte doi 
reprezentanți), care și-au etalat priceperea și 

^talentul în cadrul mai multor secțiuni: gravură

os și metal, tipare de piatră, turnat metal, 
legătură lemn în cositor, pictură pe sticlă și 
lemn, sculptură în lemn. Carmen Caragea 
(elevă a Liceului Pedagogic Deva), Simona 
Pintea (Școala Waldorf Simeria), Mihaela 
Mihoi (Liceul Pedagogic) și Andrada Bara 
(Liceul de Artă Deva) s-au întors de la Sibiu 
cu nu mai puțin de zece premii, 
reconfirmând în felul acesta valoarea și 
succesele obținute până acum în cadrul 
diverselor manifestări de gen de către 
membrii Cercului de artă populară 
tradițională, coordonat de Mircea Lac, el 
însuși un maestru al artei tradiționale. Chiar 
dacă inclusiv la aceste manifestări se 
constată că rigorile unei asemenea arte nu 
sunt îndeajuns cunoscute și respectate (și în 
primul rând de către dascăli și instructori), 
olimpiadele rămân un binevenit prilej pentru 
tinerii pasionați de meșteșuguri de a 
schimba idei și experiență, precum și de a 
colabora în viitor. (G.BÎrla)

(----------------------------- --------------
(Urmare din pag. 1)

cheltuiți pentru obținerea 
unei producții ori pentru 
transport, cumpărătorii îșî 
achiziționează in cantități 
mici produsele necesare.

Cu câteva zile în urmă, 
piața Obor din Hunedoara, 
aprovizionată până Ia refuz, 
oferea potențialilor clienți 
produse diverse, la prețuri 
accesibile. Cele mai căutate 
mărfuri erau și aici cele de 
sezon, pe care gospodinele le 
folosesc la aprovizionarea 
cămărilor pentru iarnă. Astfel, 
gogoșarii se vindeau cu 5.000 
lei/ kg, un kilogram de ardei 
gras costa 3.500 lei, unul de 
ardei kapia 5.000 lei, iar fasolea 
verde putea fi cumpărată cu 
3.000 lei/ kg. lin kilogram de 
roșii costa 4.500 lei, morcovii se 
găseau la 5.000 lei/ kg și ceapa 
la 4.000 lei/ kg. Dintre fructe, 
strugurii la 8.000 lei/ kg erau 
foarte solicitați, iar piersicile 
costau â.OOOlei/ kg.

“In acest moment toate 
mesele din piață sunt ocupate. 
Aceasta este perioada de vârf - 
când piața este arhiplină de 
producători agricoli - care 
durează până în luna octombrie. 
Vin foarte mulți producători din 
județele Olt, Dolj, Mehedinți, 
Galați, Arad care vând cam

msZ 16 septembrie
W TVRI

9.30 Viață de câine (d.a) 
10.00 Povești de adormit 
copiii (s, 2 ep.) 11.00 TVR 
Cluj-Napoca 12.05 TVR lași 
13.00 TVR Timișoara14.10 
Santa Barbara (r) 15.00 
Lumea bărbaților (r) 15.30 
Tribuna partidelor parla
mentare 16.00 Conviețuiri 
(mag.) 17.30 O familie ciudată 
(s) 18.10 Mistere și minuni 
(do) 19.10 Sunset Beach (s, 
ep. 531) 20.00 Jurnal. Meteo. 
Sport 20.45 Camera 
misterelor 21.00 Fotbal Cupa 
UEFA, tur 1, manșa 1 (d) 
23.00 Reflecții rutiere 23.10 
Jurnalul de noapte. Sport
23.30 Cu sânge rece (thriller 
Germania 1975)

Ol m2 •
8.50 Tip-Top, mini-Top

10.15 Limbi străine. Germană 
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s) 12.00 
Un cântec pentru fiecare
12.10 Nunta la Panada 13.10

%
Piața Obor din Hunedoara
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aceleași produse: gogoșari, 
vinete, ardei și altele. Foarte bine 
se vând legumele. Odată pentru 
că gospodinele pun în borcane 
pentru iarnă, dar și pentru că 
legumele sunt mai ieftine decât 
produsele din carne”, spunea dl 
Emil Dull, administratorul 
pieței.

Elena Panduru a mai fost la 
piața Obor din Hunedoara și 
anul trecut. Dumneaei vinde 
gogoșari din producția proprie. 
“Muncim enorm de mult la 
obținerea unei recolte 
frumoase. Contează ca marfa să 
fie de calitate, iar cumpărătorul 
să plece mulțumit. Din păcate, 
lumea este din ce în ce mai 
săracă și preferă să ia marfă de 
calitate îndoielnică la prețuri 
mai mici”, afirma dna Panduru. 
In plus, drumul din Drăgășani 
și până la Hunedoara c^e 
costisitor, iar dacă marfa nu este 
mereu proaspătă, se alterează, 
ceea ce înseamnă “bani aruncați 
în vânt.”

Cartofii se găsesc acum la 
prețuri foarte mici și cu toate 
acestea nu sunt prea căutați. 
“Venim aici cu cartofi de câțiva 
ani, dar anul acesta sărăcia s-a 
adâncit. Cumpărătorii sunt tot 
mai puțini, chiar dacă mărfurile

Dragostea contează (s) 
14.00 Emisiune în limba 
germană 15.00 Rebelul (s, 
ultimul ep.) 15.50 Mexico - 
orașul aztecilor 16.00 Grecia 
(s, ep. 155) 16.45 Santa Bar
bara (s, ep. 972) 18.00 Nimic 
sfânt (s, ep. 14). 20.00 
Dragoste nebună (dramă 
Franța 1985) 21.40 Lumea și 

-noi 22.20 Omul, pădurea și 
securea (do) 23.30 Cultura în 
lume

ANTENA 1
10.00 Știri 10.15 Cafea cu 

parfum de femeie (s) 11.00 
Fete de provincie (s, ep. 10)
11.30 Inspirația Carolinei (s, 
ep. 4) 12.00 Tropical Heat (s, 
ep. 52) 13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, 
ep. 27) 14.00 Esmeralda (s, 
ep. 110) 15.00 Ape liniștite (s, 
ep. 119) 16.00 Luz Maria (s, 
ep. 83) 17.00 Știri 17.25 Elena, 
viața mea (s, ep.51, 52) 19.00 
Observator 20.00 V.I.P. (s.a. 
SUA 1998, ep. 3) 20.50 Air 
America (s, ep. 3) 21.40 
Brigada mobilă 22.00 
Observator 

sunt ieftine. Dacă reușim să 
vindem într-o zi 50 de 
kilograme de cartofi, ceea ce 
înseamnă 120.000 lei, suntem 
bucuroși”, mărturisea o 
producătoare agricolă din 
Bretea Română.

Și Radu Balog din Șiria - 
Arad are o oarecare vechime 
în această piață. “Hunedoara 
este un oraș mort. Oamenii nu 
mai au bani și acest lucru se 
răsfrânge direct asupra 
noastră. Gândiți-vă că noi, ca 
producători agricoli, cheltuim 
bani mulți pe sămânță, pe 
soluții de stropit, pe benzină, 
în timp ce prețurile la 
desfacere sunt mai mult 
simbolice. O creștere ușoară a 
vânzărilor se observă doar în 
zilele de salarii”, era de părere 
interlocutorul nostru.

Așa cum spuneam, unul 
dintre locurile unde sărăcia se 
observă ... cu ochiul liber este 
și piața. Cu toate că ofertele 
sunt tentante și îmbietoare, iar 
prețurile sunt accesibile, prea 
puțină lume reușește să-și 
umple plasa ori cămara cu tot 
ce și-ar dori. Cu alte cuvinte, 
pe zi ce trece viața devine tot 
mai scumpă. Doamne ferește 
să ajungă ... un lux!

PRO TV
7.00 Bună dimineața, PRO 

TV e al tău! 10.00 Tânăr și 
neliniștit (r) 11.00 Băieții răi 
(f.p./a. SUA 1980) 12.30 
Adevărul gol-golut (s, ep. 32) 
13.00 Știrile PRO TV 13.05 
Babylon 5 (s, ep. 24) 13.45 Ani 
de liceu (s, ep. 9) 14.15 
Miracolul tinereții (s, ep. 9)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 
171) 15.15 Aripile pasiunii (s, 
ep. 91) 16.00 Tânăr și 
neliniștit (s, ep. 834) 17.00 
Știrile PRO TV 17.30 Rosalinda 
(s, ep. 9) 18.30 Inimă de 
țigancă (s, ep. 97) 19.30 Știrile 
PRO TV 20.30 Greystoke, 
legenda lui Tarzan (f.a. Anglia 
1984) 22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

ACASĂ
6.00 - 12.35 Seriale și filme 

(reluări) 14.15 Maria (s) 15.00 
Viața noastră (s) 16.00 
Preciosa (s) 17.30 Dragoste 
și putere (s) 18.20 Acasă la 
bunica (rețetă culinară) 18.30 
Renzo și Adriana (s) 19.30 
Lanțurile iubirii (s) 20.20 
Căsuța poveștilor 20.30 înger

O inițiativă
(Urmare din pag. 1)

Ideea de asociere este 
favorizată și de faptul că 
există niște fonduri PHARE 
pentru zonele defavorizate 
care se acordă pe programe 
concrete ce susțin 
valorificarea mai bună a 
potențialului zootehnic al 
zonei. în lipsa unei legislații 
adecvate referitoare la 
organizarea și funcționarea 
unor asociații (cooperative) de 
tipul celor occidentale, s-a 
apreciat că și prevederile 
Legii cooperației din 1924 pot 
sta la baza unor inițiative 
locale, în context găsindu-și 
locul și rolul atât primăriile, cât 
și specialiștii agricoli. Pornind 
de la condițiile specifice 
comunei Bănită, care are în 
gospodărire peste 7.000 ha, 
unde aproape jum,ătate din 
suprafață o reprezintă 
pășunile și fânețele naturale, 
acestea nefiind însă destul de 
productive, ar fi posibil, 
identificând evident opțiunile și 
nevoile producătorilor agricoli, 
să se găsească o modalitate 
de valorificare superioară prin 
dezvoltarea zootehniei, cu 
accent pe îmbunătățirea 
raselor locale, dar neapărat 
organizând mai bine 
aprovizionarea cu furaje, 
procesarea producției de lapte 

Medicament care reduce 
efectele secundare 
în chimioterapie și 

radioterapie
Un nou medicament descoperit de medicii americani permite 

eliminarea efectelor secundare ale chimioterapiei și radioterapiei 
în cazul bolnavilor de cancer, transmite AFP.

Decamdată, medicamentul nu a fost testat pe oameni, dar a 
dat rezultate foarte bune în cazul cobailor.

Chimioterapia și radioterapia au ca efect uciderea celulelor 
canceroase, dar acționează și asupra celor sănătoase din jur, 
ducând la apariția unor probleme destul de grave. Cercetătorii 
americani au descoperit o substanță care protejează celulele 
sănătoase și nu are nici un efect asupra celor canceroase.

Medicii speră astfel ca diminuând efectele secundare să 
poată fi folosite doze mai puternice în chimioterapie sau în 
radioterapie, mărind astfel șansele de vindecare. Ei estimează că 
primele teste pe oameni cu noul medicament vor începe în cursul 
acestui an.

sălbatic (s) 22.30 Perry Ma
son: Cazul ziaristului de scan
dal (f.p. SUA 1987)

. PRIMATV
8.00 Dimineața cu Prima 

13.00 Nadine Show 14.00 
Karaoke Show (r) 15.00 
Viața în direct 16.00 
Telenovelă 17.00 Nâdine 
Show 18.00 Știri 19.15 
Karaoke Show 20.15 Film ar
tistic 21.30 Apel de urgență
22.15 Știri 22.45 Revista 
presei

HB®
10.00 Flash (dramă SUA 

1998) 11.30 Angie (dramă 
SUA 1994) 13.15
Extraconjugal (dramă SUA 
’98) 14.45 întoarcerea acasă 
(w. SUA 1997) 16.15 Star 
Trek: Generații (SF SUA
1994) 18.15 Jack Fulgerătorul 
(co. Australia ’94) 20.00 
Foamea (s) 20.30 Minți 
periculoase (dramă SUA
1995) 22.15 Clubul nevestelor 
părăsite (co. SUA 1996) 0.00 
Lone Star (dramăSUA 1996)

valoroasă
și carne și valorificarea 
acesteia.

Primarul Băniței, dl Nistor 
Costea, a apreciat ca 
deosebit de fructuoasă 
contribuția inginerului Kovaci 
și implicarea sa efectivă în 
soluționarea problemelor 
comunei, apreciind ca foarte 
importantă prezența 
specialistului agricol în viața 
comunei. Ca orice început va 
fi greu, dar este foarte bine 
să existe un embrion în 
toate, un început de acțiune. 
Sperăm să dea și roade o 
asemenea inițiativă, 
deoarece acum producătorii 
agricoli, care sunt săraci 
când și pământul nu este 
prea fertil, lucrează în 
pierdere, profitul însușindu- 
și-l cei ce le valorifică 
produsele.

Asemenea întâlniri și 
inițiative sunt deosebit de 
utile, ele putând da răspuns 
la multe întrebări ale 
agricultorilor, care nu au nici 
un motiv să se teamă de 
aderarea la niște acțiuni care 
le vin în ajutor, asigurându-le 
o adevărată recunoaștere a 
muncii lor. Despre evoluția 
inițiativei pornite de la Bănită 
credem că vom auzi numai 
de bine în viitorul apropiat.

TELE 7 ABC
(canal 34 UHF)
9.00 Știrile locale (r) 9.15 La 

izvorul dorului (r) 9.45 Matinal 
Info 10.30 Dintre sute de ziare
(r) 12.00 Reporter Tele 7 13.00 
Drumuri printre amintiri 15.15 
Post meridian 17.30 Deva Mix- 
Țebea 1999 18.10 Lou Grant
(s) 19.00 Secția de poliție (s) 
20.00 Actualitatea Tele 7
20.45 Știrile locale 21.00 
Dintre sute de ziare 22.00 
Linia întâi 23.00 Derrik (s) 
00.00 Știrile locale 00.30 Ora 
H - emisiune de confesiuni

PRO TV - DEVA
06.45-07.00 Program comer

cial PRO TV Deva 07.00-10.00 
“Bună dimineața, PRO TV e al 
tău!” (coproducție cu stațiile lo
cale) 10.00-10.45 Program co
mercial PRO TV Deva 17.30- 
18.00 Știrile PRO TV (copro
ducție) 23.20-23.30 Știri locale

Redacția nu-și asumă ' 
modificările ulterioare intervenite 

^n programele posturilor TV.

Joi, 16 septembrie

O BERBEC 
(21.III - 20.IV)

Vremea vă dă dureri de 
cap și de gât. Nu are rost să 
ieșiți, pentru a nu vă molipsi 
colegii și a vă agrava boala. 
Stați în pat, până la finele 
săptămânii vă veți însănătoși. 
O TAUR
(21.IV - 21.V)
Așezați-vă la birou și 

terminați ceea ce ați amânat 
în ultimele săptămâni. Vă 
așteaptă corespondență de 
rezolvat. Faceți puțină ordine!
2 GEMENI
(22.V - 21.VI)

Cei născuți în prima 
decadă se vor confrunta cu 
probleme neplăcute. Vor 
avea nevoie de sprijinul și 
înțelegerea familiei.
6 RAC
(22.VI - 22.VII)

Azi vă este greu să vă 
concentrați asupra muncii sau 
să rezolvați unele probleme. 
Eventualele greșeli pot fi 
evitate, rugându-vă colegii să 
vă ajute. »
O LEU
(23.VII - 22.VIII)

Depășiți cu ușurință 
obstacolele, dar nu sunteți 
totuși mulțumit. Aveți impresia 
că qeilalți profită de dv și 
acest sentiment vă supără. 
Alungați asemenea gânduri.
3 FECIOARĂ 
(23.VIII - 21.IX)

Zi schimbătoare. Trebuie 
să vă controlați, să nu vă 
jigniți colegii. Sunteți mai 
impulsiv ca altădată. Viața 
personală este tensionată, 
vă neglijați familia.
O BALANȚĂ
(22.IX - 22.X)

Venus domină zodia dv, ca 
planetă a dragostei, frumuseții 
și cadourilor. Dar aveți succes 
în tot ceea ce faceți, așa că vi 
se pare normal.
O SCORPION 
(23.X - 21.XI)

Veți avea succes și, 
culmea, nimeni nu vă 
invidiază, ci chiar vă susține. 
Dacă vine vorba de mărirea 
salariilor ori de premii, 
spuneți-vă părerea despre 
cum trebuie împărțite.
O SĂGETĂTOR 
(22.XI - 20.XII)

Sunteți activi și pasionali, 
vă asumați sarcini noi. Nu 
este un moment favorabil 
obținerii de avantaje 
materiale. Dacă doriți o mărire 
de salariu, așteptați o 
perioadă propice.
2 CAPRICORN 
(21.XII - 19.1)

Fiți realist și aveți răbdare, 
doar așa veți rezolva ce aveți 
de făcut. Trebuie să stați cu 
picioarele pe pământ.
O VĂRSĂTOR 
(20.1 - 18.11)

Doamnele se vor bucura 
din plin de viață, cerul lor va fi 
lipsit de nori. Fortuna îi 
protejează pe cei născuți la 
începutul zodiei.
O PEȘTI 
(19.11 - 20.1)

Atenție, să nu fiți prea 
egoiști în relațiile de muncă. 
Poate veți recunoaște că 
toleranța și înțelegerea pot 

X, crea o atmosferă mai plăcută .j
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De zile în șir

ÎN GREVA FOAMEI
Lipsa locurilor de 

muncă
Lipsa locurilor de muncă 

pentru un număr tot mai mare 
de locuitori ai Văii Jiului și im
plicit a mijloacelor de subzis
tență a generat zilele trecute 
declanșarea unei greve a foa
mei la Vulcan și Lupeni, loca
lități în care aproximativ 300 de 
persoane au ales această for
mă de protest împotriva dramei 
pe care o trăiesc mii de 
oameni.

La Vulcan - greva foamei 
a fost declanșată pe data de 
30 august când un grup de 
câteva zeci de persoane s-au 
adunat în fața statuii minerului 
din centrul orașului cu gândul 
de a atrage atenția autorităților 
și guvernanților României 
asupra dramei pe care o 
trăiesc sute de familii.

în rândul greviștilor foamei 
se numără alături de disponi- 
bilizați și alte categorii sociale 
care nu mai au din ce trăi. Cei 
mai mulți și-au pierdut orice 
speranță, iar viața a devenit 
un calvar. Cineva spunea un 
lucru absolut zdrobitor: “în 
oraș au început să moară câinii 
vagabonzi pentru că la con
tainere se ceartă oamenii pen
tru resturi, iar aceștia nu mai 
au din ce trăi."

Cum spuneam, oamenii au 
ajuns în pragul disperării, de 
aceea ei doresc ca cineva să- 
și aplece sufletul la ceea ce 
se întâmplă aici. Fără a face 
prea multe aprecieri pe seama 
acestui fenomen, am solicitat 
opinia unora aflați în grevă. 
Aceștia mai spun că o situație 
dramatică a început să se 
contureze încă de acum 6-7 
ani, dar ea s-a acutizat după 
apariția ordonanțelor ce au 
condus la disponibilizarea a mii 
de oameni. Disponibilizații cred 
acum că Victor Ciorbea i-a pă
călit atunci când a promovat

> ________

aceste ordonanțe, i-a dezbinat 
pe mineri, iar actualul Guvern își 
bate joc de soarta întregii Văi a 
Jiului.

Nu cerem milă 
nimănui

Valentin Rostaș: “Situația 
mea financiară este deosebită. 
Nu cerem milă nimănui. Cerem 
un loc de muncă. Datoriile la Co- 
nel și RAGCL sunt foarte mari, 
într-o bună zi ne vom trezi dați 
afară. Eu nu văd cum pot să-mi 
plătesc datoria de opt milioane 
pe care o am, în situația când 
pentru toată familia avem 
288.000 lei, cu tot cu o pensie 
de urmaș pe care o primește 
mama.”

Emilia Popa: "Suntem trei 
în familie: mama, o soră mai mică 
și cu mine. Avem pentru toată 
familia 319.000 de lei, iar da
toriile pentru asociație se ridică 
la 3.340.000 de lei. Nu știm ce 
să facem. Curentul s-a tăiat de 
trei săptămâni pentru că nu am 
avut cu ce să-l plătim. Trăim din 
pensia lui maică-mea.”

Elena Matache: “Am trei 
copii, iar cu soțul suntem cinci în 
familie. Banii pe care-i avem lu
nar sunt 195.000 de lei, alocația 
copiilor. Trăim foarte greu. Până 
la 1 septembrie am avut o porție 
la cantină, dar acum ni s-a tăiat 
motivându-se că nu sunt bani. 
Efectiv nu avem din ce să mai 
trăim. Mâncăm cartofi, uneori 
fără pâine, iar dintr-un kilogram 
de fasole facem mâncare de 
trei ori, fără bulion sau alte con
dimente."

Constantin Mocanu: "în 
familie suntem 11 membri, dintre 
care nouă sunt copii. Venitul 
nostru este de 195.000 de lei 
lunar, ceea ce înseamnă 17.600 
de lei pe fiecare suflet în parte. 
Dacă cineva din Parlament poate 
să trăiască cu 17.600 de lei pe 
lună noi nu avem ce să mai zi
cem. Din 1997 nu mai lucrez. Am 
încercat să-mi vând un rinichi

“Lumânări” ce se sting 
prematur

Din datele statistice numărul copiilor infestați 
cu virusul HIV numai în zona Petroșani se ridică 
la 62 de cazuri. O extindere a calculului pe 
întreaga Vale a Jiului, după opinia specialiștilor, 
conduce în final la peste 100 de asemenea 
cazuri. Numărul cel mai mare de cazuri se 
înregistrează la copiii născuți între anii 1985 - 
1991, iar cauzele care au determinat infestarea 
acestora, sunt de părere specialiștii, derivă din 
lipsa unui act medical corect - transfuzii de 
sânge sau folosirea unui instrumentar insuficient 
sterilizat.

Situația creată pune sub un mare semn de 
întrebare actul medical din cazurile de față, 
întrucât dintre cele 62 de cazuri înregistrate la 
Petroșani, în doar două-trei cazuri și părinții sunt 
purtători ai virusului HIV. 

pentru supraviețuirea familiei, 
dar mi s-a interzis acest lucru 
pentru că este ilegal. Acum, 
datorijle se ridică la peste 12 
milioane de lei, bani pe care nu 
putem să-i plătim. Nu avem cu 
ce să trăim, dar să ne mai plă
tim și alte cheltuieli. Am încer
cat să mă angajez la Sartex, 
am fost respins. Copiii nu am 
cu ce să-i trimit la școală. Vai și 
amar de viața noastră."

Lipsa banilor ne 
omoară

Kacso Albert Levente: 
"De un an de zile nu avem 
curent. Copilul învață la școa1 
la nr. 4, unde a fost premiant. 
Anul acesta nu l-am putut da 
la școală pentru că nu mai 
avem bani. Pentru patru per
soane avem 150.000 de lei 
lunar. Vara este aproape tre
cută, iar în cămară nu avem 
nimic. La iarnă o să murim de 
foame. Dacă nu ne ajută ni
meni, eu nu mai rabd, ajung 
să-mi dau foc sau să fur 
ceva ca să merg în pușcărie 
unde măcar primesc mâncare 
și am lumină. Am fost internat 
și în spital. în 1989 am fost la 
revoluție la Radiodifuziune, 
unde n-am murit, iar acum 
ajungem să murim de foame. 
Nu am cerut nici un drept de 
revoluționar, ci un loc de 
muncă ca să pot să-mi între
țin familia."

După ultimele discuții cu 
autoritățile locale și județene, 
mai spun oamenii aflați în 
greva foamei, nu s-a realizat 
aproape nimic, iar șansele unui 
loc de muncă sunt minime, în
trucât se depășește compe
tența acestora, o alternativă 
sigură fiind dată de o decizie 
guvernamentală. Daca nu se 
va face nimic în cazul 
acestora, mulți dintre greviști 
preferă să-și dea foc decât să 
mai trăiască o asemenea 
dramă.

Dintr-o discuție pe care am avut-o cu 
dșoara doctor Ecaterina Resiga, medic specialist 
pediatru la Spitalul din.Petroșani, a rezultat că nu 
este exclus ca părinții să fi fost contaminați de 
către copii.

“Multe probleme ale copiilor, ne-a mai pre
cizat dșoara Ecaterina Resiga, derivă din lipsa 
de educație a mamelor. O parte dintre acestea 
fac copii în totală necunoștință de cauză. Un 
copil nu este o jucărie, de aceea sunt și atâtea 
probleme în sfera pediatriei." Greutățile eco
nomice creează mari probleme în sfera sănătății 
populației, fapt ce conduce pe mulți dintre spe
cialiști la concluzia că 90 la sută din populația 
tânără a României este anemică și prost hrănită, 
iar educația lipsește din păcate și acasă și la 
școală, fapt ce explică situația creată.

Valul sărăciei ucide 
orice speranță

♦

Declinul economico-social pe care îl înre
gistrează Valea Jiului de câțiva ani buni are 
mari implicații dramatice. în viața a mii de familii. 
Oameni care odinioară trăiau cât de cât ome
nește au ajuns în pragul disperării. Nu mai au 
unde munci, nu au bani nici măcar pentru o 
coajă de pâine, fără a mai vorbi de plata taxelor 
comune pentru apartamente care au ajuns la 8- 
10 milioane sau să-și trimită copiii la școală. 
Valul disponibilizărilor a lăsat pe drumuri aici 
peste 20000 de salariați care se văd acum în 
fața unor situații fără alternativă.

Povestea privatizării rămâne una de ador
mit copiii, iar soluțiile alternative promise dispo- 
nibilizaților sunt vorbe în vânt.

Programele de reabilitare a Văii Jiului pro
mise de însuși președintele Constantinescu au 
rămas și ele vagi amintiri. Soarta a zeci de mii 
de oameni este tot mai neagră pe zi ce trece, 
iar foamea și subnutriția a devenit un fenomen 
ce ia dimensiune cu fiecare clipă.

Pagină realizată de Corne! POENAR

SI ASISTENTA MEDICALA ESTE IN 
SUFERINȚĂ' 

r
Nu mai reprezintă nici un secret faptul că 

asistența medicală în Valea Jiului se desfășoară 
cu mari greutăți. Cauzele sunt multiple, iar cel mai 
dramatic lucru rămâne lipsa banilor. Despre 
aceste mari probleme ale asistenței medicale l-am 
rugat pe dl dr. Gheorghe David, vicepreședinte al 
Colegiului medicilor hunedoreni, să ne facă câ
teva precizări: "Și la noi în Valea Jiului problemele 
sunt aproape ca peste tot. în primul rând lipsesc 
banii, spitalele sunt vechi - cel din Lupeni este în 
construcție de opt ani - iar dotarea tehnică în 
afară de spitalul Petroșani a rămas în urmă cu cel 
puțin 10 ani. în Valea Jiului lipsesc multe cadre 
medicale de specialitate. Nu se știe dacă după 
rezidențiat vor veni la posturi sau fug de Valea 
Jiului, iar de aici derivă o serie de probleme în 
asigurarea unui act medical de calitate.

De asemenea în Valea Jiului există o dis
persare de forțe. Sunt spitale orășenești care

Protest; la 
Lupeni

Soarta dramatică nu i-a ocolit nici pe oamenii 
din Lupeni. Și aici din 2 septembrie peste 150 de 
persoane au intrat în greva foamei. Motivul 
declanșării acestei forme de protest, ne-a precizat 
Anghel Haralambie Tomiță Cornel, îl reprezintă 
starea de mizerie în care trăiesc sute de oameni.

Adunați în zona centrală a orașului persoa
nele aflate în greva foamei speră într-un ajuuf 
Ei cer în primul rând un loc de muncă, apoi 
sprijin pentru a putea trăi omenește. în acest 
sens luni la Deva, cu sprijinul președintelui 
Organizației județene PDSR, dl Mihail Rudeanu, 
au avut loc mai multe discuții la sediul 
Prefecturii județului, unde s-au stabilit de comun 
acord câteva dintre măsurile imediate ce vor 
permite sprijin pentru cei aflați în greva foamei.

Reprezentantul disponibilizaților Anghel 
Haralambie Tomiță Cornel ne-a mai precizat că 

■ până acum nu i-a luat nimeni în seamă în afară 
de PDSR care a organizat și o acțiune uma
nitară de sprijin al oamenilor cu pâine și lactate.

De asemenea după dialogul de la Prefectură 
s-a dispus înființarea unei comisii care să ana
lizeze posibilitățile de identificare a unui loc de 
muncă la închiderea minelor stabilite prin programul 
de restructurare, precum și la alte unități din zonă.

au linii de gardă pe diverse specialități. Eu 
cred că ar fi mai bine să se realizeze o gardă 
la Spitalul Petroșani unde să fie cuprinși toți 
colegii din zonă, mă refer în special la chi
rurgie, ortopedie, traumatologie care este 
foarte necesară în situații de urgență, iar la 
celelalte spitale să rămână o gardă pe interne 
și medicină generală.”

Datorită condițiilor vitrege pe care le oferă 
Valea Jiului medicii nu sunt interesați să se 
reîntoarcă în zonă, fapt ce probabil va crea 
probleme cu asistența medicală de specialitate 
în marea majoritate a spitalelor din Vale.

Dincolo de aceste probleme, asigurarea apei 
calde în spitale este deficitară. într-un loc unde 
în mod normal apa caldă ar fi necesară non
stop. Apa se livrează după program, durata de 
furnizare a acesteia nu depășește două ore pe 
zi, cu excepția Spitalului din Petroșani.
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TVR 1

Luni 20 septembrie
12.05 Surprize, Surprize (r)
14.10 TVR Craiova
15.30 Ecoturism
16.00 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)

19.05 Sunset Beach (s, ep. 
533)
1^.55 Evenimentele secolului 

XX
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Fantoma (f. SUA 1990)
21.45 Apelul de seară
22.30 Cu ochii'n patru

(anchetă)
23.15 Jurnalul de noapte. Sport.

Marți 21 septembrie
9.00 TVR lași
10.00 Recurs la modă (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca
12.05 Cu ochii’n 4 (r)
13.00 TVR Timișoara
14.15 Cibernet
15.00 Oameni care au fost
16.06 Emisiune în limba maghiară
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 534)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
20.45 Camera misterelor
21.00 Străinul fără nume (w. SUA 1972)
23.05 Jurnalul de noapte

Miercuri 22 septembrie
O TVR lași

>.00 Afacerea (r)
11.00 TVR Cluj-Napoca *
12.05 Teleenciclopedia (r)
13.00 TVR Timișoara
it 10 Cibernet
44.30 Evrica!
15.00 Noaptea muzelor (r)
16.00 Ecoturism
16.30 Medicina pentru toți
17.30 O familie ciudată (s)
18.05 Jumătatea ta (cs)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 535)
20.00 Jurnal. Meteo. Sport
21.00 Deșertul de foc (f.a. Italia 1997, p. I)
22.40 în flagrant
23.25 Jurnalul de noapte. Sport

Joi 23 septembrie
).3O Delfi și prietenii săi (d.a)
10.30 Povești de adormit copiii (s, 2 ep.)
1.00 TVR Cluj-Napoca
2.05 TVR lași
3.00 TVR Timișoara
4.10 Santa Barbara (r)
5.30 Tribuna partidelor parlamentare

16.00 Conviețuiri (mag.)
17.00 Vatra cântecelor 

noastre
17.30 O familie ciudată (s)
18.10 Preotul și cârciumărita 

(s)
19.10 Sunset Beach (s, ep. 

536)
1.00 Jurnal. Meteo. Sport
I.45 Camera misterelor
.00 Film serial: Costanza
.15 Cu ochii’n 4 (anchetă) 
.20 Un apel disperat (thriller SUA 1988)

Vineri 24 septembrie
I0 Delphi și prietenii săi (d.a)
30 Povești de adormit copiii (s)
00 TVR Cluj-Napoca
05 TVR lași
00 TVR Timișoara
10 Santa Barbara (r)
00 TVR Craiova
30 Emisiune în limba germană
30 O familie ciudată (s)
10 Preotul și cârciumărița (s)
10 Sunset Beach (s, ep. 537)' 
)0 Jurnal. Meteo. Sport
15 Camera misterelor
)0 Film serial: Costanza
)0 Constanza (dramă Italia 1998, p. II)

L , * _ I
TVR 2

Luni 20 septembrie
12.00 Sensul tranziției
13.1,0 Dragostea contează (r)
14.00 Conviețuiri (mag.)
15.00 Moll Flanders (s, ep. 2)
15.45 Filmele săptămânii
16.00 Grecia (s, ep. 160)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 976)
17.30 Pelerinaje
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 15)
19.00 Oameni care au fost
19.30 Mapamond
20.00 Craii de curtea veche

(dramă România 1995)
21.45 Axis Mundi
22.15 Marile meciuri

antena 1 PRO TV
Luni 20 septembrie

8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 1)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 12)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep. 6)
15.00 Tropical Heat (s, ep. 54)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 29)
14.00 Esmeralda (s, ep. 112)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 121)
16.00 Luz Maria (s, ep. 85)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 57, 58)
19.00 Observator
20.00 Pericol iminent (s, ep. 45)
21.00 Dublă identitate (s, ep. 3)
21.40 Prezentul simplu
22.00 Observator

Luni 20 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău! 
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
10.45 Harta sufletului omenesc (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s, ep. 33) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 26)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 11)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 

11)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 

173)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 

93)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 

836)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 11)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 98)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 After The Silence (dramă SUA 1996)

Marți 21 septembrie
8.50 Ping-Pong!
10.15 Limbi străine. Engleză
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s)
12.00 Contemp-Art
13.10 Dragostea contează (r)
15.00 Moll Flanders (s, ep. 3)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.45 Revista presei

Miercuri 22 septembrie
8.50 Ping-Pong în familie
10.15 Limbi străine. Franceză
10.45 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s)
12.00 Ultimul tren
13.10 Dragostea contează (s)
14.00 Emisiune în limba maghiară
15.00 Moll Flanders (s, ep. 4)
16.00 Obsesia (s, ep. 2)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 978)
17.30 Medicina pentru toți
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 17)
19.00 Tinere talente
19.30 Emisiune pentru persoane cu handicap 
20.00 Noroc chior în Vegas (co. SUA 1991) 
21.40 Documentar
23.05 Farmece (r)

Joi 23 septembrie
8.50 Rumba-Tumba
10.15 Limbi străine. Germană
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s)
12.00 Cântând prin Bucovina
13.10 Dragostea contează (s)
14.00 Emisiune în limba germană
15.00 Moll Flanders (s, ep. 5)
16.00 Obsesia (s, ep. 3)
16.45 Santa Barbara (s, ep. 979)
18.00 Nimic sfânt (s, ep. 18)
20.00 Autoportret cu un iubit (co. Polonia ’96)
21.30 Față în față cu autorul (r)
23.20 Cultura în lume

Vineri 24 septembrie
8.50 Tip-Top, Mini-Top
10.15 Limbi străine. Spaniolă (r)
10.40 O familie ciudată (r)
11.10 Stăpânul lumii (s)
13.15 Dragostea contează (s) 
14.00 TVR Craiova
14.40 TVR Cluj-Napoca

15.00 Moll Flanders (s, ep. 6)
16.00 Obsesia (s)
16.45 Santa Barbara (s)
17.30 Tribuna partidelor parlamentare
18.00 Cinematograful vremii noastre
19.00 Cu ochii'n 4 (r)
19.40 Dreptul la adevăr
22.00 Marile meciuri

Marți 21 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 2)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 13)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep. 7)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 56}
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep.

30)
14.00 Esmeralda (s, ep. 113)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 122)
16.00 Luz Maria (s, ep. 86)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 59.

22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

60)
19.00 Observator
20.00 Mulholland Falie (thriller SUA 1996)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Marți 21 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s, ep. 34) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 27)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 12)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 12)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 174)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 94)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 837) 
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 12)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 99),
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Melrose Place (s, ep. 144)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
22.15 Știrile PRO TV
22.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei

Miercuri 22 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 3)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 14)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep.8)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 56)

13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep.

31)
14.00 Esmeralda (s)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 123)
16.00 Luz Maria (s, ep. 87) 
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 

61, 62)
19.00 Observator
20.00 Furie oarbă (f.a. SUA 1982)
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show
00.00 L A. Doctors (s)

4*40 LA Du Ir»

Miercuri 22 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Doctor în Alaska (s. ep. 104)
11.45 Melrose Place (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s, ep. 35) 
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s)
13.45 Ani de liceu (s)
14.15 Miracolul tinereții (s)
14.45 Familia Bundy (s)
15.15 Aripile pasiunii (s)
16.00 Tânăr și neliniștit (s)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 13)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 100)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Walker, polițist texan (s)
21.30 Fotbal Liga Campionilor (d)
23.15 Chestiunea zilei
23.30 Știrile PRO TV

Joi 23 septembrie
Joi 23 septembrie

8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 4)
11.00 Fete de provjncie (s, ep. 15)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep. 9)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 57)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 32)
14.00 Esmeralda (s, ep. 115)
15.00 Ape liniștite (s, ep. 124)
16.00 Luz Maria (s, ep. 88)
17.00 Știri
17.25 Elena, viața mea (s, ep. 63, 64)
19.00 Observator
20.00 V.I.P. (s.a. SUA 1998, ep. 4)
21.00 Air America (s, ep. 4)
21.40 Brigada mobilă
22.00 Observator
22.30 Marius Tucă Show

Vineri 24 septembrie
8.00 Dimineața devreme
10.00 Știri
10.15 Colivia de aur (s, ep. 5)
11.00 Fete de provincie (s, ep. 16)
11.35 Inspirația Carolinei (s, ep. 10)
12.00 Tropical Heat (s, ep. 58)
13.00 Știrile amiezii
13.15 Viitorul începe azi (s, ep. 33)
14.00 Esmeralda (s, ep. 116)
15.00 Ape liniștite (s, ultimul ep.)
16.00 Elena, viața mea (s, ep. 65)
17.00 Fotbal Divizia A Ursus
19.00 Observator
20.00-Văduva neagră (dramă SUA 1994)
22.00 Observator

7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Film artistic (r)
12.30 Adevărul gol-goluț (s, ep. 36)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 29)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 14)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 14)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 176)

15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 
96)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 

839)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 14)
18.30 Inimă de țigancă (s, ep. 

101)
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Jack and Sarah (co. 

romantică Anglia 1995)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei

Vineri 24 septembrie
7.00 Bună dimineața, PRO TV e al tău!
10.00 Tânăr și neliniștit (r)
11.00 Jack and Sarah (r)
13.00 Știrile PRO TV
13.05 Babylon 5 (s, ep. 30)
13.45 Ani de liceu (s, ep. 15)
14.15 Miracolul tinereții (s, ep. 15)
14.45 Familia Bundy (s, ep. 177)
15.15 Aripile pasiunii (s, ep. 97)
16.00 Tânăr și neliniștit (s, ep. 840)
17.00 Știrile PRO TV
17.30 Rosalinda (s, ep. 15)
19.00 Reforma la români
19.30 Știrile PRO TV
20.30 Dosarele X (s, ep. 122)
21.30 Profiler - Psihologia crimei (s)
22.25 Știrile PRO TV
22.30 Chestiunea zilei
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Luni 20 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine
14.00 Karaoke Show (r)
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Dosarele Y
21.00 Serial
22.15 Știri
22.45 Revista presei
23.00 Politica de mâine

Marți 21 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadirfe Show (r)
13.00 Politica de mâine
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Bilanț
22.15 Știri

Miercuri 22 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine
15.00 Viața în direct (em. socială)

16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu &Tibanu
20.15 Comisarul Rex (s)
22.15 Știri
22.45 Revista presei 

23.00 Film artistic

Joi 23 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine
15.00 Viața în direct (em..socială)
16.00 Telenovelă
17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Film artistic
21.30 Apel de urgență
22.15 Știri
22.45 Revista presei

Vineri 24 septembrie
8.00 Dimineața cu Prima
12.00 Nadine Show (r)
13.00 Politica de mâine
15.00 Viața în direct (em. socială)
16.00 Telenovelă

17.00 Nadine Show
18.00 Știri
19.00 Tiberiu & Tibanu
19.15 Karaoke Show
20.15 Alegeți filmul
21.30 Real TV
22.00 Românie,

Românie
22.15 Știri
22.45 Revista presei 
23.00 Film artistic

Luni 20 septembrie
6.00 - 12.50 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s) 

15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere 

(s)
«J8.20 Acasă la bunica 
(rețetă culinară)

18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.25 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Te-ai făcut băiat mare (co. SUA 

’66)

Marți 21 septembrie
6.00 - 12.15 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și.putere (s)
18.20 Acasă la bunica (rețetă culinară)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.30 înger sălbatic (s)
21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Tocuri înalte (dramă Spania ’91)

Miercuri 22 septembrie
6.00 - 12.35 Seriale și filme (reluări)
14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere (s)
18.30 Renzo și Adriana (s)
19.30 Lan, ile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sân- ; din sângele meu (s)
22.30 Dirty Mary, Crazy Larry (f.a. SUA 

1974)

Joi 23 septembrie
6.00 - 12.35 Seriale și filme (reluări)

14.15 Maria (s)
15.00 Viața noastră (s)
16.00 Preciosa (s)
17.00 Casper (d.a)
17.30 Dragoste și putere

(s)
18.30 Renzo și Adriana

(s)
19.30 Lanțurile iubirii (s)
20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)
22.30 Perry Mason: în lumea modei (f.p.

SUA 1991)

Vineri 24 septembrie
6.00 - 12.30 Seriale și filme (reluări)

14.15 Maria (s)

15.00 Viața noastră (s)

16.00 Preciosa (s)

17.00 Casper (d.a)

17.30 Dragoste și putere (s)

18.30 Renzo și Adriana (s)

19.30 Lanțurile iubirii (s)

20.20 Căsuța poveștilor
20.30 înger sălbatic (s)

21.30 Sânge din sângele meu (s)

22.30 Barul Titanic (dramă Iugoslavia 79)

Luni 20 septembrie
7.00 Știri
9.00 Forța destinului (r)
10.00 Știri
11.30 Rendez-vous la Tele 7 (r)
13.00 Ora unu a venit (r)
15.00 Știri
15.25 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.05 Secția de politie

(s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
21.00 Dintre sute de

ziare
22.00 Dincolo de stadion
23.30 Cutia muzicală (r)

Marți 21 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Studioul Tudor Vornicu (r)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.00 Cutia Pandorei
22.45 24 din 24

Miercuri 22 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.15 Cutia Pandorei (r)
12.00 Dincolo de stadion (r)
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
15.15 Post Meridian
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.30 Aventuri în aer liber
23.10 Derrick (s)

Joi 23 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11jtf Derrick (r)
12^5 24 din 24 (r.)
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viață (s)
17.30 Documentar
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
20.30 Documentar
21.40 Pariul Trio
22.00 Linia întâi
23.00 Derrick (s)

Vineri 24 septembrie
7.00 Știri
9.00 Lou Grant (r)
10.00 Știri
11.10 Derrick (r)
12.00 Linia întâi (r)
13.00 Cântecul cu casa lui
13.30 Documentar
14.00 Medici la datorie (s)
15.00 Știri
16.30 O singură viată (s)
18.00 Știri
18.10 Lou Grant (s)
19.00 Secția de poliție (s)
20.00 Actualitatea
22.00 Lumea în ,.Clipa 2000"
23.20 Tentații

Luni 20 septembrie
10.00 A doua carte a junglei (f.a. SUA 

1997)
11.30 O altfel de tabără (co. SUA 1994)
13.00 O vară printre prieteni (f.a. SUA 

1997)
14.45 Colț Alb 2: Mitul lupului alb (dramă 

SUA 1994)
16.30 Star Trek: Primul Contact (SF SUA

1996)
18.15 Șapte ani în Tibet (dra..

1997)
20.30 Colegi de cameră (co. SUA 1995)
22.15 Totul despre sex (s)
22.45 Categoria grea (co. SUA 1994)

Marți 21 septembrie
10.00 Coliziunea (thriller SUA 1997)
11.30 Cărările gloriei

(dramă SUA ’86)
13.00 Golful francezului

(f.a. SUA ’98)
14.15 Războinicii stelari

(s)
15.15 Eraser (f.a. SUA

’96)
17.15 Viața în sălbăticie (f.a. SUA ’87)
18.45 Clubul nevestelor părăsite (co.

SUA 1996)
20.30 Suspecții (thriller SUA ’99)
22.15 Evadare din Los Angeles (f.a. /SF 

SUA 1996)
0.00 Iubire fără vârstă (co. romantică ’93)

Miercuri 22 septembrie
10.00 Băieții domnișoarei Evers (dramă 

SUA ’97)
12.00 Gangsteri... la feminin! (f.a. SUA 

1996)
14.00 Trancers (SF SUA 1988)
15.15 Acea pisică blestemată (co. SUA 

1994)
16.45 Trainspotting: Din viață scapă cine 

poate (f.a. Anglia ’95)
18.15 Foamea (s)
18.45 Creaturile (horror SUA 1994)
20.30 Destăinuiri (dramă SUA ’97)
22.45 Jack Fulgerătorul (co. Australia ’94)
0.30 Voință de fier (f.a. SUA 1994)

Joi 23 septembrie
10.00 Freejack (SF SUA 1992)
12.00 Comoara din pod (co. SUA ’97)
13.30 Devon și Trent (dramă SUA 1997)
15.15 Dentistul II (horror SUA 1998) 
17.00 Al șaptelea jucător

(co. SUA 1997)
18.45 Avalanșa (thriller SUA

'98)
20.30 Rămășițele zilei

(dramă SUA 1Ș93)
22.45 Regina frumuseții

(thriller SUA 1997)
0.15 Muntele văduvelor (dramă SUA 

1994)

Wm

Vineri 24 septembrie
10.00 Eliberați-I pe Willy 3 (f.a. SUA ’97)
11.30 Franklin (s)
12.00 Atacul marțienilor (co. SF SUA 

1996)
13.45 Liceenele din Beverly Hills (co. 

SUA ’95)
15.30 Martor mut (thriller SUA 1995)
17.15 Intrusul (thriller SUA 1995)
18.45 Frontiera roșie (SF SUA ’97)
20.30 Detectivul fantomă (co. SUA ’97)
22.30 Dragoste nebună (dramă romantică

SUA 1995)
0.15 Jurnalul Pantofului Roșu (s. er.)
0.45 Ucigaș virtual (SF SUA 1995)
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recorduri
Conform informațiilor 

existente la această 
oră, drept cel mai înalt bărbat 
al tuturor timpurilor este con
siderat americanul Robert 
Parsing Wallow (1918 - 
1940). Cu câteva zile înaintea 
decesului, el măsura 2,72 

ordul similar feminin 
\v4f\S - .mut de chinezoaica 

Zeng Jin-Lian (1964 - 1982) 
cu performanța de 2,47 metri, 

nna Hanen Swan 
1846 - 1888) din

Noua Scoție (Canada), înaltă 
de 2,27 metri, s-a căsătorit în 
17 iunie 1871 cu Martin van 
Buren Bates (1845 - 1919) 
din Whitesburg (SUA) de 
“doar” 2,19 metri, rezultând 
astfel cea mai... înaltă familie 
din istorie.

Cea mai scundă ființă 
umană adultă atesta

tă documentar ca atare pare 
a ii fost olandeza Pauline 
Musters (1876 -1895): 59 cm! 
Cu cei 67 cm ai săi, america
nul Calvin Phillips (1791 - 
1812) este considerat dețină
torul recordului mondial la 
“scundețe” masculină.

Perechea cea mai ... 
inegală din lume este 

cea a soților Nigel și Beverly 
Russell din Humberside 
(Marea Britanie): cu cei 2,01 
metri ai săi, domnul Russell 
atinge aproape dublul înălțimii 
alesei sale!

Se consideră că cea 
mai lungă podoabă 
capilară a tuturor vremurilor 

ar fi aparținut călugărului 
Swami Pandarasanndhi din 
Tanjore, India. Judecând după 
mărturii fotografice din 1949, 
pletele cuviosului au măsurat 
la un moment dat 7,92 m. Sub 
așteptări, "n schimb, replica 
feminină: în luna mai 1989, 
“recordmena” Diane Witt din 
Worchester (SUA) nu se pu
tea lăuda “decât" cu 3,15 m.

Grupaj de Hie LEAHU
\____________—___________ /

Este o realitate faptul că femeile imprimă și 
loculuîHor de muncă un aspect aparte, ca ex
presie a dragostei lor pentru frumos,*a  grijii cu 
care tratează nu numai esențialul ci și detaliile, a 
feminității lor în ultimă instanță. Nu vreau să 
spun că lipsesc bărbaților calitățile enumerate 
anterior, ci doar că există deosebiri de nuanță 
între modul cum cele două sexe își concep, își 
organizează și aranjează ambianța. Se pot re
marca aceste aspecte și într-o școală, în ciuda 
lispurilor de tot felul.

Școala Generală Nr. 1 Orăștie are nu doar 
un colectiv didactic preponderent feminin (cum 
e de obicei în învățământ), ci și conducerea for
mată din femei. Cele două directoare — doam
nele Silvia Mărgineanu și Sanda Crăciun — 
ocupă aceste funcții de la l aprilie 
(încă nu s-au lămurit dacă asta 
a fost sau nu o păcăleală, 
apropo de dată). Timpul 
scurs fiind destul de scurt, 
iar problemele nume
roase, "prea multe n-am 
reușit să facem ", cred 
doamnele. Mai exact n- 
au reușit să facă tot ce- 
ar fi dorit. S-a început, 
cum era normal, cu o cu
rățenie de primăvară în care 
a intrat și demolarea unor șo- 
proane ce stăteau să se prăbușească, apoi 
cu sădirea unor pomișori, din păcate acum toți 
rupți. Peste vară s-au făcut igienizări prin forțe 
proprii, prin strădaniile învățătorilor și diri- 
ginților și cu sprijinul părinților, iar sălile de 
clasă și cabinetele arată bine sau foarte bine. S- 
a mutat laboratorul de informatică într-un spa
țiu mai adecvat și două clase au fost dotate cu 
mobilier nou. "De la buget n-am primit nimic ", 
precizau doamnele directoare adăugând însă că 
Primăria se implică din ce în ce mai mult în 
problemele școlii. A început salubrizarea sub
solului, necazurile cu conductele vechi impti- 
nându-șe a fi rezolvate (școala a fost construită 
în 1973). Lucrările la pavarea străzii suni ocazia 
nimerită în acest sens pentru că ori de câte ori 
plouă subsolul se inundă. Alte probleme avute în 
atenție jiunt; îmbunătățirea încălzirii prin achi
ziționarea unei centrale proprii și refacerea a 20 
de sobe de teracotă în clădirile vechi; refacerea 
grupurilor sociale în două clădiri; construirea 
unei magazii de lemne și a două chioșcuri ali
mentare destinate elevilor; separarea curții școlii 
de cea a centrului de plasament. Deocamdată s- 
au optural numeroasele intrări-ieșiri în incintă, 
care permiteau elevilor să chiulească și lo
cuitorilor din zonă să transforme spațiul în 
domeniu public, inclusiv în pășune pentru vite. 
Curțile vor fî delimitate prin plantarea de gard 
viu pentru a nu-i izola pe copiii din casă. O 
parte din lucrările amintite se fac cu ajutorul 
sponsorizărilor.

Pentru cele amintite există "undă verde ". Deși 
sunt multe, nici pe departe nu acoperă nevoile 
școlii cu un efectiv de 1700 de copii și peste 100 
de cadre didactice. Teși păstrarea curățeniei este 
<7obligație prevăzută de regulamentul de ordine 
interioară (care are multe alte cerințe privind 
disciplina elevilor și sancțiuni pentru nerespec- 
tarea prevederilor), femeile de serviciu au sufi
cient, chiar prea mult de lucru. Clădirea prin
cipală o deservesc 4 îngrijitoare căci aici se 
învață în două schimburi. Alte 3 femei fac curat 
în tot atâtea clădiri vechi. Dar rămân descoperite 
școala de cartier și cea de la gară (ambele cu 
clase I-lîj, sala de sport și atelierele școlare. La 
țtfdumul de muncă existent, chiar dacă "ne-am 
stabilit priorități pentru a nu ne lăsa invadate 

doar de problemele de moment ", încă 
un post de director ar fi bine 

venit.
Principiul celor două 

doamne este muncă 
riguroasă, disciplină și 

‘ educație. "'Respectând" 
prioritățile momentului, 
s-a extins studierea in
formaticii și limbilor 
străine. Se fac demersuri 

pentru înfrățirea școlii cu 
una din Pranța și alta din 

Germania, spre a i ajută pe elevii 
care învață limbi străine în școală, dar și 

pentru că aici există o secție de germană (și una 
de maghiară). Pe lângă orele din programă, 
limbi străine se studiază opțional (în plus) la cele 
3 clase de elită (constituite prin concurs "dur ") 
din cele 11 de a V-a. Dar nu numai elevilor 
dotați li se acordă atenție, una din clasele de a V- 
a fiind rezervată coaiilor cu dificultăți de învă
țare,ce vor studia după altă programă școlară, 
decât cea obișnuită.

"Nu am pace, mărturisea dna Silvia Mărgi
nean, până nu fac din școala asta o bijuterie și 
din curte un colț de rai, așa cum erau pe vremea 
când eu am fost elevă aici. " Mai intenționează 
reînființarea, cu sprijinul dlui prof Eli Andone, a 
unui ansamblu folcloric, care să se alăture co
rului "Vlăstarele Orăștiei" pentru o mai bogată 
activitate artistică în școală. Dorește desigur să se 
continue editarea revistei școlare "Cosânzeana " și 
a altor activități instructive pentru elevi. Toate 
aceste preocupări, căutări și neliniști urmăresc să 
c nfere școlii o personalitate a sa care s-o scoată 
din starea de uniformizare pe care-o dă un 
număr (fie el și primul!). "Acolo am vrea să 
ajungem - se destăinuie dna Mărginean - încât 
să merităm nu nume". Adică școala pe care 
acum o conduce să fie una pe care părinți și copii 
o aleg pentru performanțele ei școlare, pentru 
disciplina imprimată și nu în ultimul rând pentru 
felul cum arată, deci pe lângă un "nume" pe 
frontispiciu, să aibă și un renume.

Viorica ROMAN

Șapte 
"chei

ale

BB

succesului
Femeile care vor să 

facă nu doar serviciu ci și 
carieră trebuie să știe că 
doar pregătirea profesio
nală nu este suficientă. 
După unii psihologi brita
nici ele au nevoie și de 
altceva. Cele 7 “chei" ale 
reușitei lor sunt:

O să plece de la ideea 
că o femeie trebuie să fie mai 
bună decât un bărbat, să crea
dă acest lucru și să-l demon
streze;

6 să știe să facă distinc
ție înțp o observație întemeiată 
și o încercare de descurajare 
mascată sub aparența unei cri
tici binevoitoare; în acest scop 
trebuie să-și cunoască bine 
anturajul, să-i verifice sinceri
tatea și să ia în seamă numai 
ceea ce merită și o ajută;

© să știe să controleze 
conflictele datorate rivalității 
între femei, pornind de la pre
misa că nu orice reprezen
tantă a sexului frumos e un 
potențial dușman;

O să folosească umorul 
ca o armă (în locul unei replici 
“acide”, pentru a lămuri o si
tuație), să răspundă la o așa- 
zisă glumă tot cu o glumă, dar 
bine... țintită;

© să învețe să-și apere 
poziția profesională, fără a fi 
agresive, tratându-și și inter
locutorii cu răbdare, fără a-și 
trăda enervarea;

0 să fie moderate în re
lațiile cu sexul opus la locul de 
muncă, o “relație” afectându- 
le cariera;

© să fie discrete în pri
vința vieții private (atât cea 
amoroasă cât și cea casnică).
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Limba e o transpunere a | 

gândirii, perfecțiunea limbaju- ■ 
lui însemnând perfecțiunea * 
gândirii. Conversația este I 
știință și artă, cunoaștere și | 
axiologie. Exprimarea trebuie ■ 
să fie îngrijită, aleasă, corectă, ' 
decentă, rațională. |

CONVERSAȚIA ■

Se spune că adevărata j 
artă a conversației începe cu I 
tăcerea. După un proverb româ- | 
nesc, “cuvântul e de argint, tă- ■ 
cerea e de aur." Nu ne adresăm • 
primii unei femei sau unui bărbat | 
mai în vârstă, unei personalități 1 
cu merite deosebite și recunos- . 
cute. Nu monopolizați discuția, I 
nu țineți conferințe, pledoarii, | 
lăsați-i și pe alții să-și exprime ■ 
părerea. Evitați să începeți fra- ■ 
zele cu “eu” sau cu “noi". Dis- I 
prețul, lipsa de interes pentru cei | 
din jur, aerul de superioritate, ■ 
manifestările de egoism și vani- ■ 
tate se plasează în afara | 
politeții.

Modestia în conversație - . 
ca și în orice - este o expresie I 
a generozității și a valorii. Oa- | 
menii valoroși caută să învețe ■ 
de la alții. Numai cel ce se îndo- * 
iește de propria valoare face I 
caz de ea, o afișează în fiecare | 
ocazie și simte nevoia să o va- . 
dă confirmată prin admirația ■ 
altora. încercați să știți cât valo- | 
rați, dar afișați ceva mai puțin. 1 
Lăsați pe alții să vă aprecieze ! 
meritele! I

Cadouri oferite copiilor din 
Hațeg de către reprezentante 

ale subfilialei de Cruce
Roșre

Regurgitările
Atâta timp cât regurgitările nu sunt 

abundente, nu au nici o influență asupra 
curbei ponderale a bebelușului și el nu pare 

să sufere din cauza aceasta, este inutil să vă 
neliniștiți. Este vorba de un “preaplin” de care se 

debarasează. Dacă sunt abundente, sistematice și se 
produc de mai multe ori după fiecare masă, situația este 
dificilă. Acestea se apropie mai mult de vărsături. Trebuie 
să vorbiți despre ele cu medicul dv.

Regurgitările sunt deseori fenomene de reflux con
secutiv al unei proaste închideri a cardiei (orificiul care 
închide partea superioară a stomacului). Această des-

/----------------------------------------- \

îngrijiți-vă 
mâinile!
Pentru evitarea pătării 

mâinilor de la curățatul 
cartofilor, fructelor sau zar
zavaturilor, se vor umezi cu 
oțet înainte de operațiile 
respective. Se așteaptă 
apoi să se usuce de la 
sine. La terminarea lucru
lui, mâinile se vor spăla cu 
apă caldă și săpun.

Altă metodă este freca- 
fea mâinilor ude cu felii 
de lămâie sau cu tărâțe 
de grâu sau mălai, după 
terminarea curățatului zar
zavaturilor.

Pe cât posibil, după fie
care spălat (sau cel puțin de 
două ori pe zi), mâinile se 
vor unge cu o cremă de 
mâini; aceasta poate fi înlo
cuită cu glicerină plus câ
teva picături de zeamă de 
lămâie.

»_________________________
chidere dispare de la sine pe la zece sau douăsprezece 
luni. Până atunci, însă, trebuie luate precauții pentru 
evitarea acestor refluxuri acide. Acestea sunt urmă
toarele: să-i dați mai des biberonul, să-i înclinați salteaua 
patului cu aproape 30 de grade; să-l culcați pe burtă, ca 
să evitați sufocarea când regurgitează; să-i dați, înaintea 
fiecărei mese, un medicament pentru calmarea con
tracțiilor stomacului.

în unele cazuri - mai rare, dar mai grave - deschiderea 
stomacului poate fi o anomalie congenitală, ca de 
exemplu stenoza pilorului, ceea ce necesită o intervenție 
chirurgicală. Doar o radiografie va indica dacă vărsăturile 
sunt importante și dacă pot determina intervenția chi
rurgicală de urgență. Nu trebuie să uităm că regurgitările 
pot fi provocate, în absența oricărei malformații a sto
macului, de o intoleranță alimentară a laptelui ales. Nu 
încercați să-l înlocuiți dv. Doar medicul va putea să vă dea 
un sfat util și să vă indice cum să hrăniți bebelușul.

(După “Bebelușul de la o zi la un an" de Anne Bacus)

DE TDME

A Este preferabil ca varza 
să fie gătită cu untură. Căliți-o 
mai întâi o leacă cu unsoare, 
puneți-i puțină apă și lăsați-o 
să se înmoaie la foc mic. Va fi 
mult mai gustoasă decât cea 
preparată cu untdelemn. 
ATăiați mărarul și pătrunjelul, 
ca și celelalte verdețuri, pe o 
farfurie de porțelan, nu pe un 
fund de lemn. Scândura 
uscată absoarbe de regulă 
sucul aromat din verdețuri. 
AObiectele vechi din aramă 
se curăță bine cu amoniac 
nediluat. Frecați-le mai întâi cu 
o cârpă moale îmbibată cu 
amoniac, limpeziți-le cu apă

999

călduță și ștergeți-le apoi cu un 
șervet. A Cada de la baie se 
curăță lesne și bine cu o soluție 
de terebentină și sare. 
AFaianța și gresia din baie vor 
deveni curate și strălucitoare 
dacă le veți spăla cu un amestec 
de apă și amoniac (o lingură de 
amoniac la un litru de apă). 
A. Mai rețineți că petele de pe 
geamuri pot fi “scoase" în felul 
următor: cele de var - cu oțet; 
cele de grăsime - cu o soluție de 
apă și amoniac; cele de vopsea 
- cu bicarbonat de sodiu dizolvat 
în apă caldă; a Iar pentru a'vă 
proteja și menține frumusețea 
dumneavoastră, nu uitați că

I

toatc corpoo/MCir
unele legume și fructe, aplicate 
direct pe față, vă pot ajuta mai 
bine decât cosmeticienele. Pulpa 
de roșii, de exemplu, curăță 
tenurile grase, acneice, 
închizând porii prea dilatați 
conținând vitamina E, roșiile dau 
feței strălucire și luminozitate. 
Strugurii, la rândul lor, bogați fiind 
în fosfor, destind tenurile 
crispate și le limpezesc pe cele 
obosite, iar miezul de pepene 
catifelează pielea obrazului, 
conferindu-i tinerețe.
A. înghețată de piersici: 
Avem ne> oie de: cinci pahare de 
lapte, trei ouă, un pahar cu 
zahăr, o lingură rasă de făină și

două pahare cu pulpă de 
piersici. Bateți mai întâi ouăle 
într-un castron, adăugând 
treptat zahărul combinat cu 
făina. Când zahărul s-a topit 
complet, turnați încet laptele 
călduț. Puneți apoi castronașul 
cu compoziția respectivă peste 
un vas cu apa clocotindă și 
amestecați încet, până ce 
conținutul se îngroașă puțin. 
Dați preparatul deoparte și, 
când începe să se răcească, 
adăugați pulpa de piersici. 
După ce fructele au fost- 
încorporate, turnați conținutul 
în formele de înghețată și 
introduceți-le la congelator.



ANIVERSARI

• Pentru domnul Stan Dorel, 
din Crișcior, cu ocazia aniver
sării a 60 de ani de viață, soția 
Mărioara, fiul Adrian, fiica An
gela, nora Aluna, ginerele 
Marcel, nepoții Adrian și Adri
ana îți doresc multă sănătate 
și viață lungă în mijlocul lor. 
(3397)

MATRIMONIALE

• Suedez, propunem prie
tenie, căsătorie. Trimiteți date 
personale, fotografii, prefe
rințe. Căsuța poștală 657, 
Hunedoara. (6584)

VANZARI |h 
CUMPĂRĂRI

tel. 216194, după ora 16 (7092)
• Vând VW dubă, carte iden

titate, verificare tehnică, tel. 
094/814879 (8297)

• Vând urgent Toyota Celica, 
fabricație 1988, stare excep
țională, tel. 242733 (8298)

• Vând autoutilitară Renault 
Trafic, benzină, an fabricație 
1988, tel. 094/561810, 218308 
(7273)

• Vând Renault Trafic T 
1300, supraînălțat, 8700 DM, 
216483, 092/712716 (7269).

• Centrul de monitorizare 
Crișcior, str. Zaranduiui, nr. 70, 
oferă spre vânzare autotu
rismul ARO 244, fabricație 
1992, licitație, 27 septembrie, 
ora 10 și se repetă în 4 și 11 
octombrie, la aceeași oră. 
Informații la sediu sau tel. 
656476 (3396)

• Vând Nokia 6110, 5110,
Siemens C 25, Panasonic G 
520, noi. Decodez GSM. 092/ 
258121. (6862)___________

• Vând mașină tricotat, preț 
negociabil. Tel. 227472. (7303)

• Vând două vaci înjugate, 
una de 5 ani cu vițel de o lună, 
cealaltă de 6 ani, gestantă în 
luna a 5-a și două vițele de 8 
luni. Almașul Sec, nr. 63. 
Telefon 623429. (7271)

• Vând și montez parbrize, 
Deva, DragoșVodă, nr. 12 A. 
Tel. 233246 (2917)

• Societate româno-ita-
liană vinde vitrine, lăzi, dulap 
frigorific, reducere 20 % și 
în rate. Sebeș, tei. 058/ 
733796, 094/558716,
Breaz. (8286)

• Vând instalație complet.; 
recepție TV Satelit. Informații 
tel. 241677 (8294).

• Vând ieftin calculator 486 
și 686. Tel. 211512. (7123)

• Vând mașină de spălat 
automată. Tel. 621301 (7261)

• Vând două televizoare 
color Grundig, tel. 622437 
(7333)

• Vând calculator cu carter, 
Ploter, compatibile (pentru 
tăiere autocolant). Tel. 094/ 
814879 (8297)

• Vând piese BMW 318
(ursuleț), 216483, 092/
712716. (7269)

• Vând căței de lup, vârsta 6 
luni, vaccinați la zi. Tel. 092/ 
609953 (6585)

ÎNCHIRIERI
-' • JEF
• Ofer de închiriat garso

nieră central. Tel. 232999 
(7332)

• Ofer de închiriat spațiu 
comercial, 70 mp, zonă cen
trală. Tel. 770396 (7331)

• Subînchiriez pentru un an 
chioșc comercial în piața 
centrală Deva. Tel. 094/ 
561810, 218308 (7270)

• închiriez sau vând labo
rator cofetărie și spațiu co
mercial, 100 mp, zonă cen
trală - laborator carmangerie, 
220 mp, apartament 3 ca
mere, 79 mp, Dacia papuc, an 
fabricație 1997. Informații tel. 
054/651644, 650920 (3398)

• Caut pentru închiriat spa
țiu comercial în Deva, zonă 
centrală, maximum 30 mp. Tel. 
212211 092/388080. (7315)

OFERTE OE 
SERVICII

• Angajăm colaboratori 
pentru un domeniu dinamic și 
diversificat, care vă oferă 
posibilități de promovare și un 
salariu de 300 dolari lună. 
Tel.621446. (7303)_________

• Meditații limba engleză 
preșcolari și școlari mici. Tel. 
216922, după ora 20. (7649)

• In atenția cetățenilor din
orașul Deva. Concernul Euro 
L.G. anunță deschiderea noii 
filiale din oraș, iar cu această 
ocazie pune la dispoziția 
celor greu încercați de soartă 
80 de noi locuri de muncă. 
Condiții: domiciliul stabil în 
Deva, Simeria sau 
Hunedoara; fără ocupație; 
vârsta cuprinsă între 18-40 
ani. Se oferă training profe
sional, carte de muncă și 
asistență psiho - socială; 
câștiguri între 1.500.000 
3.000.000 lei. Pentru progra
mare sunați la tel. 094/ 
186427. (7340)___________

• Meditez avantajos elevi 
clasele 5 - 8 la matematică. 
Tel. 213219. (7264)

• S.C. Axxon România Tra
ding SRL, importator și distri
buitor al produselor Toshiba, 
Sunlight J&J, Manitoba, 
Cricket, angajează agent 
comercial pe județul Hune
doara. Condiții: permis con
ducere categoria B, stagiul 
militar satisfăcut, experiență în 
vânzări. Se oferă salariu atrac
tiv și automobil. Trimiteți C.V. 
la fax 069/229020, până la 
17.09.1999. (7257)_________

• Selecționăm personal 
pentru șantier construcții în 
străinătate. Hunedoara, tel. 
094/598615 (6581)

• S.C. Point Paper anga
jează: dispecer mărfuri, ope
ratoare calculatoare. Tel. 
230899, 224549. (7330)

• Efectuez transport marfă 
cu Ford Transit, 1,51. Tel. 092/ 
475252 (7329)

• S.N. Romarm S.A. - Su
cursala Orăștie angajează prin 
concurs: traducător- cunos
cător al limbilor germană și 
engleză ( de preferință inginer 
mecanic sau metalurg). Con
diții: studii superioare. Relații 
suplimentare la serviciul 
R.U.R-.S., tel. 054/241040, in
terior 233 sau 257. (OP)

PENTRU CEI INTERESAT! DE CONSTRUCȚIA 
DE LOCUINȚE*

Compania Națională Poșta Română a încheiat un contract 
de colaborare cu Agenția Națională pentru Locuințe pentru a 
facilita colectarea cererilor de la populație pentru construirea/ 
modernizarea/cumpărarea (achiziționarea) de locuințe.

Plicurile conținând cererea de înscriere, instrucțiunile de 
completare a cererii și plicul de expediere către Agenția 
Națională pentru Locuințe vor fi puse în vânzare, începând cu 
data de 16.09.1999, în toate oficiile poștale urbane de pe raza 
Direcției Regionale de Poștă Timișoara.

Prețul de vânzare al unui plic este de 48.000 lei.
După cumpărarea plicurilor ce conțin cererile de înscriere, 

persoanele interesate vor completa cererile de înscriere 
conform instrucțiunilor, vor decupa confirmarea de primire de 
pe formularul de cerere și le vor depune, împreună cu plicul de 
răspuns, direct la ghișeul oficiului postai si nu în cutia poștală.

Cererile pot fi depuse la toate oficiile poștale urbane. Ele 
vor fi expediate de către salariatii poștali către Agenția Națio
nală pentru Locuințe, sub formă de scrisori recomandate cu 
confirmare de primire, fără a se achita taxe poștale supli
mentare, deoarece acestea sunt incluse în prețul pachetului de 
48.000 lei.

SC NIRVANA SRL HAȚEG
f

societate autorizată în producerea seminței de cartofi 
VINDE:
- CARTOFI SĂMÂNȚĂ SÂNTE Șl DESIREE CATEGORIA 

ELITĂ - 3.000 LEI/ KG.
- CARTOn CONSUM CALITATEA EXTRA - 2.000 LEI /KG. 
Relații la telefoane 094602257 sau 770140.

• Firmă de distribuțe gamă 
largă de produse angajează 
agent comercial pentru muni
cipiul Deva. C.V. pe adresa 
Negrilă Dorin, str. Pomilor, nr. 
7, Hunedoara. (6586)

• S.C. Tricobrad SRL Brad 
angajează ingineri textiliști, cu 
și fără experiență în domeniu, 
cu posibilități rapide de pro
movare. Informații la sediul 
firmei din Brad, str. A.lancu sau 
la tel. 271355 (3395)

PIERDERI

• Pierdut carnet șomaj pe 
numele Kokossy Vladimir Tu
dor. îl declar nul. (1726)

țl^gMEMORARI

• Cuvintele și lacrimile 
sunt prea puține pentru a 
exprima durerea și golul 
imens rămas în sufletele 
noastre. In 16 septembrie se 
împlinește un an de când a 
plecat dintre noi cea mai 
iubită soție, mamă și bunică

MAREAN LUCREȚIA
din Ilia. Te vom plânge me
reu și vom rămâne nemân- 
gâiați, soțul Maxim, copiii 
Ruxina și Cristian, ginerele 
Emil, nepoții Radu, Roxana 
și Cornel. (7318)

DECESE

• Cu adâncă durere fa
milia Negru anunță dispariția 
fulgerătoare și prematură a 
celui care a fost un bun tată

NEGRU ILIE
Corpul neînsuflețit se află 

depus la Casa Mortuară, iar 
înmormântarea are loc azi, 
16.09.1999, la Cimitirul 
Bejan. Nu te vom uita nici
odată și te vom pomeni me
reu în rugăciunile noastre. 
Livia și Ciprian. (7339)

• Suntem alături de fa
milia îndurerată și de prie
tenul nostru Ciprian, în 
greaua încercare a pierderii 
premature a tatălui său

NEGRU ILIE
Un ultim omagiu din par

tea vecinilor din Deva, str. 
luliu Maniu, bl. A și a prie- 
tenilor lui Ciprian. (7339)

Prixntri* * * * nu. 

anunță SCOATEREA LA LICITAȚIE 
privind ÎNCHIRIEREA unor spații în data de 24.09 1999, ora 12.

DE CER AL SA (industria cărnii) DEVA
ANGAJĂM urgent gestionar - vânzător 

pentru magazine în Hunedoara (măcelării).
Informații suplimentare latei. 213322.

f/NFMĂ « "Dacia” - Hațeg: Un
*’****•••*'•  băiat de treabă (17-20); 8 mm

W "Patria” - Deva: De la (21-23);
apusul la răsăritul soarelui (17- V "Zarand” - Brad:
20); Rutina bat-o vina (21-23); După plată și răsplată (17-20);U "Flacăra” - Hune- Culoarele timpului - Vizitatorul 
doara: Mumia (17-20); De la 11(21-23);
apusul la răsăritul soarelui V "Patria” - Orăștie:
(21-23); ' O iubire ca-n povești (17-19);

U "Parâng” - Petro- Place Vendome (21-23); 
șani: Rutina bat-o vina (17- V "Luceafărul” -
20); Mumia (21-23); Vulcan: Negociatorul (17-

W "Cultural” - Lu- 19);
peni: Bean - O comedie de- Ăi "Lumina” - Ilia:
zastru (17-19); Gorila Joe (17-19).

Cotidianul regional 
Transilvania Jurnal

ANGAJEAZĂ redactori pentru 
subredacția Deva

CONDIȚII:
- domiciliul în Deva, telefon la domiciliu, vârstă 

maximum 35 de ani, experiență profesională cel puțin lan. 
CV și dosarul de presă se vor trimite pe adresa Transilvania 
Jurnal, str. Tralan Grozăvescu, nr. 7, Brașov sau fax 
068410845, unde se pot obține șl relații. Persoanele de 
contact - Alexandru Ganea, Răzvan Rizea.

ANTENA 1 HUNEDOARA
ANGAJEAZĂ AGENȚI PUBLICITARI 

la nivelul județului.
Constituie avantaje experiența în domeniu sau studii de 

marketing.
înscrierile se fac la sediul firmei TV NET Hunedoara pe 

baza depunerii unui c.v. până luni, septembrie.
Relații suplimentare la telefon: 717734

Școala Generală nr. 2 Orăștie
SOLICITĂ OFERTE DE PREȚ PENTRU:

- Branșament și instalație gaze naturale
- Execuție centrală termică
Caietul de sarcini și relații suplimentare se pot 

obține de la sediul școlii din str. Eroilor, nr. 23 A, telefon 
241269. Ofertele se depun în plic închis și sigilat până 
la data de 29.09.1999.

Sucursala Mmierâ Brad 
scoate la LICITAȚIE pentru vânzare 

MIJLOACE FIXE APROBATE LA CASARE, în fiecare 
vineri din luna octombrie, începând cu 

01.10.1999, ora 10.
Relații suplimentare la tel. 651140, interior 141.

Colegiul de instruire în 
informatică CONSOFT - 

COMPUTER SIBIU 
organizează in municipiul Deva, începând cn 

1.10.1999, CURSURI POST-LICEALE DE INFORMA
TICĂ cn durata de pregătire de 1 an.

Informații in Sibiu - tel. 069/ 218155 sau în Deva 
la secretariatul Colegiului “Sabin Drăgoi”, între 
orele 13-15.

SC IJZINEXPORTIMPORT SA 
selecționează pentru ASISTENȚA TEHNICA iN STRĂINĂTATE 

următoarele categorii de personal calificat și cu o experiență de 
minimum 5 ani în domeniul fabricilor de ciment:

- 5 ingineri tehnologi:
- 3 ingineri și maiștri pentru înlreținere instalații mecanice;
- 4 ingineri și maiștri pentru intreținere instalații electice;
- 2 ingineri automatiști:
- 2 ingineri pentru construcții metalice:
- 1 chimist;
- 4 operatori cuptoare;
- 2 operatori mori făină, ciment;
- I operator carieră.
Cei interesați sunt rugați să transmită scrisoare de prezentare pe 

adresa UZINEXPORTIMPORT SA (S25), OP 63. CP 204. București.

• Vând teren intravilan - 
șoseaua națională Sîntuhalm, 
peste drum de peco. Tel. 
715818, 092/469114. (6578)

• Vând urgent teren intra
vilan în Cristur, 1500 mp. 
Informații, Cristur, 52. (7322)

• Vând ieftin în Călan apar
tament cu două camere, deco
mandate, etaj 2. Tel. 731631. 
(7342)

• Vând în comuna Bucu- 
reșci, sat Șesuri, la Ruc, casa 
nr. 9 și pământ. (3394)

• Vând casă, curte, grădină, 
anexe, în comuna Ilia, sat 
Brîznic. Informații Traian Iorgo
van, Brîznic, nr. 84. (7335)

• Vând apartament 3 ca
mere, parter, cameră video 
Sony HI8. Tel. 092/245779, 
224667, 621109. (7334)

• Vând apartament 2 ca
mere, mobilat, etaj 1 (cinema
tograf Patria Deva). Tel. 094/ 
561810, 218308 (7270)

• Vând chioșc alimentație 
publică, vad excepțional, Deva, 
tel. 094/561810, 218308 
(7270)

• Vând apartament 4 ca
mere (închiriez), zona Progre
sului. 216483, 092/712716 
(7269)

• Vând casă 3 camere, 
centru, gaze, grădină, cores
punde privatizării. 216335 
(7260)

• Se vinde la licitație publică, 
în data de 29 septembrie 1999, 
ora 10, imobilul situat în co
muna Băița, satSăliște, nr. 131. 
Prețul de strigare este 100 
milioane lei. Licitația are loc 
la sediul Judecătoriei Deva, 
biroul executorului judecă
toresc. (7263)

•Vând garsonieră, Deva, str. 
M. Viteazul. Informații tel. 092/ 
561662 (7338)

• Vând chioșc alimentar 70 
mp, preț avantajos. Informații 
Brad, str. lazului, bloc 27, ap. 
23, după ora 15. (3399)

• Vând Nissan Sunny 
Combi Diesel, 1985, persoa
nă fizică, 3000 DM, fix. Tel. 
711063 (3582)

• Vând 2 mașini Mercedes 
Cobra, unul înmatriculat, preț 
5500 DM, negociabil și Dacia 
1310, an fabricație 1996. Tel. 
225014, după ora 17. (7073)

• Vând camion IFA L 60, cu 
remorcă izotermă, 108 mii km. 
Tel. 094/561810, 218308 
(7270)
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Punctul de vedere a! conducerii Termocentralei Mintia privind

Apa calda și căldură Demni 
locuințele din municipiul Deva

Problema agentului termic 
în municipiul Deva este din nou 
mult mediatizată. Este normal, 
pentru că asigurarea cu apă 
caldă și căldură este o prio
ritate. Din păcate, nu toți res
ponsabilii acordă atenția nece
sară.

Trebuie cunoscut că res
ponsabilii sunt: producătorul și 
furnizorul de agent termic - 
termocentrala Mintia, distri
buitorul - APATERM Deva sub 
conducerea directă a Primăriei 
Deva, și consumatorii.

Cine nu și-a făcut datoria? 
Termocentrala Mintia are 

toate instalațiile în stare de 
funcționare și stocul maxim de 
cărbune. De asemenea, repa
rația anuală a instalațiilor de 
termoficare a fost realizată în 
15 zile, nu în 30 de zile cum 
era programată împreună cu 
APATERM Deva, tocmai pentru 
reducerea la minimum a peri
oadei de oprire.

Din păcate, cei care nu și- 
au făcut datoria și nu și-au 
onorat repetatele promisiuni 
sunt partenerii noștri, pentru 
că:

1. APATERM Deva are'b 
datorie de 30,8 miliarde de lei, 
din care 18,8 miliarde lei pen
tru energia termică și 12 mili
arde lei majorări pentru neplata 
la timp (cu circa 10 miliarde lei 
mai mult decât în septembrie 
1998).

2. Primăria Deva nu a achi
tat subvenția de 3,0 miliarde 
lei pentru lunile iulie, august și 
septembrie, precum și 2,7 mili
arde lei din ianuarie 1999, deci 
o restanță de 5,7 milias^ lei, 
deși a avut fondurile prevăzute 
în buget.

3. Școlile din Deva au o 
restanță de peste 3,0 miliarde 
lei pentru energia termică din 
iarna trecută. Cum dorește pri
măria din Deva să încălzească 
școlile în iarna viitoare? Pro
babil prin subvenționare de

către termocentrala Mintia, ca în 
iarna trecută.

4. în două ședințe ale Con
siliului Local Deva în luna august 
am aflat că la aprobarea buge
tului anului 1999 s-a stabilit ca 
plata energiei termice să se 
efectueze cu prioritate. S-a sta
bilit de asemenea ca în a doua 
parte a lunii august să se plă
tească subvențiile, lucru ne
realizat.

5. în timp ce nu se fac plățile 
stabilite prin bugetul local către 
termocentrala Mintia, bugetul la 
poziția servicii a fost depășit 
pentru că fondurile destinate 
plății agentului termic au fost 
folosite în alte scopuri: drumuri, 
zone verzi, statui, festivități etc. 
Toate acestea sunt necesare, 
dar nu cu fondurile destinate 
agentului termic, cu care noi tre
buie să asigurăm combustibilii 
pentru iarna viitoare și să efec
tuăm reparațiile.

6. APATERM Deva nu își 
achită datoriile față de termo
centrală, în timp ce face alte 
cheltuieli, țâre nu sunt prioritare 
după părerea noastră. Nimeni nu 
analizează aceste lucruri, deși 
am cerut aceasta în repetate 
rânduri. APATERM Deva este 
societate comercială a Primăriei 
Deva. Poate ar trebui să nu mai 
existe acest intermediar.

7. Am făcut din aprilie până 
în prezent repetate scrisori și m- 
am deplasat de zeci de ori la 
conducerea primăriei și la 
APATERM pentru încasări, aten
ționând că există riscul de a 
sista furnizarea apei calde și a 
agentului termic în iarna viitoare. 
Nu s-au deranjat nici să răs
pundă la o scrisoare.

8. Termocentrala are gre
utăți financiare privind plata căr
bunelui și a reparațiilor și nu-și 
mai poate permite să subven
ționeze cheltuieli neprioritare 
realizate de către primărie, chel
tuieli neprioritare la APATERM, 
să asigure încălzirea școlilor

fără bani ca în iarna trecută, 
să furnizeze agent termic 
consumatorilor fără onorarea 
plăților.

9. Pentru reluarea livrării 
agentului termic, Conducerea 
CONEL Termoelectrica SA, de 
care aparține termocentrala 
Mintia, a stabilit să se încaseze 
contravaloarea energiei ter
mice livrate până la 31 mai 
1999. Despre acest lucru am 
informat în repetate rânduri toți 
factorii responsabili. Cu toate 
acestea au continuat în lunile 
de vară să nu plătească ener
gia termică livrată iarna tre
cută, deși au fost fonduri su
ficiente, dar din păcate s-au 
cheltuit în alte scopuri.

10. în aceste condiții, dom
nul primar Mircia Muntean își 
permite să informeze tenden
țios opinia publică prin mijloa
cele mass media, chiar cu atac 
la persoana directorului termo
centralei. Dar aceste lucruri 
trebuie rezolvate de către in
stanțele judecătorești abilitate 
în acest sens. Nu răspundem 
la atacuri murdare, cu caracter 
electoral.

Eu îl asigur că nu facem 
nici un șantaj politic și că sunt 
încă colective și oameni ca cei 
de la termocentrala Mintia care 
își fac datoria cu succes, chiar 
dacă nu își iau salariile la timp 
datorită neplății agentului 
termic.

Sper că după cele prezen
tate opinia publică a înțeles 
corect situația creată și care 
sunt adevărații responsabili 
pentru lipsa agentului termic în 
municipiul Deva.

Noi suntem pregătiți să 
asigurăm în condiții optime fur
nizarea agentului termic dacă 
partenerii noștri își înțeleg res
ponsabilitățile și fac plățile mult 
promise.

Director, 
Dr. ing. Victor Vaida

în Cupa UEFA

STEAUA -LASK 
LINZ2-0

în fața unui neașteptat de re
dus număr de spectatori (pentru 
o partidă din Cupa UEFA), Steaua 
a învins destul de greu, cu 2-0, pe 
LASK LINZ ce se află într-o situa
ție precară, pe ultimul loc în-cla
sament din prima Divizie a Aus
triei. în prima repriză steliștii n-au 
arătat nimic deosebit, oaspeții fiind 
destul de periculoși pe contra
atac. Noroc că în min. 56 fundașul 
Muhr a fost eliminat de pe teren și 
cu un jucător în plus și schimbările 
în echipă Steaua a reușit să în
scrie în min. 63 (Ciocoiu) și 82 
(Dănciulescu). în meciul retur nu 
le va fi ușor steliștilor să înscrie 
un gol, tactica apărării rezultatului 
de la București nefiind productivă. 
(S.C.)

Astă seară, de la ora 23,00, 
pe TVR 1 putem urmări partida 
Benfica Lisabona - Dinamo (Cupa 
UEFA).

B.I.R.

in perioada 17-22 septembrie 1999
BANCA INTERNAȚIONALĂ 

A RELIGIILOR
constituie “Depozite pentru Sfântul 

Crăciun”, in lei.cu DOBÂNDA FIXĂ de 
57% pe an și scadența la 91 de zile.
• Dobânda bonificată este fermă, rămânând 

nemodificată pe toată perioada de constituire a 
depozitului 

BANCA INTERNAȚIONALĂ A RELIGIILOR»

Deva, Bd. Decebal, bl. 8 
Tel.: 234231/ 234232

Loteria națională ungară - mari 
sume de bani

Loteria națională ungară va 
pune în joc, la sfârșitul acestei 
săptămâni, cea mai mare sumă 
din istoria sa, în valoare de 
peste 4 milioane de euro, rela
tează AFP.

Peste opt milioane de bi
lete de loterie au fost vân
dute, în cursul săptămânii tre
cute, în această țară cu 10,3 
milioane de locuitori, dar ni
meni nu a reușit să câștige 
cele 3,8 milioane de euro 
puse îh joc, a declarat direc

torul adjunct al loteriei națio
nale, Gabor Erent.

Marele premiu al loteriei 
următoare, în valoare de 4,051 
de milioane de euro, s-a 
acumulat în urma reporturilor 
din ultimele 21 de săptămâni. 
Câștigătorul are la dispoziție 
un an pentru a solicita premiul.

Participantii la loterie au o 
șansă la 44 de milioane de a 
alege, din cele 90 de numere 
posibile, Combinația celor cinci 
câștigătoare.

AROIa 
Primărie

Primăria din Mărtinești 
a primit recent - pe ce căi 
nu contează și nici de la 
cine - un ARO. Mașina este 
în stare bună și se poate 
folosi încă multă vreme. 
Dnii loan Burs, viceprimarul 
localității, și Dumitru Băle, 
agentul agricol, au verificat- 
o și au pus-o la punct adu
când-o în perfectă stare de 
circulație. (Tr.B.)

DF LA COMISIA JUDEȚEANĂ A 
CAMPIONATULUI JUDEȚEAN DE 

FOTBAL
Comisia Campionatului ju

dețean în ședința din 9 sep
tembrie a.c., analizând cazu
rile de indisciplină a jucătorilor 
sancționați de arbitrii jocurilor 
din etapa disputată în data de 
5 septembrie, a luat urmă
toarele măsuri disciplinare:

- jucătorul Baraghin Re
mus de la AS Minerul Bărbă- 
teni a fost suspendat o etapă 
(Ari. 55/1 din regulamentul dis
ciplinar al FRF);

- suspendarea jucătorului 
Moldovan Vasile, de la AS 
Retezatul Hațeg, o etapă și 
amendă 50.000 lei;

- a fost suspendat jucă
torul Boldor loan de la AS 
Victoria Dobra o etapă;

- jucătorul Mărcuș loan de 
la AS Minerul Bărbăteni pentru 
lovirea adversarului cu mingea

în față și injurii - recidivist, a 
fost suspendat șase etape și 
amendă 150.000 lei;

- la meciul Dacia Orăștie - 
CFR Marmosim Stmeria, 
jucătorul Dumitrescu Virgil 
Emil de la AS Dacia Orăștie 
(portar) pentru lovirea cu 
pumnul și picioarele a 
arbitrului asistent Corpadi 
Dorin a fost suspendat opt 
etape și amendă 200.000 lei 
(Art. 56/ 3 din regulamentul 
disciplinar al FRF).

- pentru neasigurarea 
asistenței medicale la jocul de 
juniori din 5 septembrie de 
către AS Victoria Dobra, 
meciul s-a omologat cu 3-0 în 
favoarea echipei FC Paroșeni 
- Vulcan, iar AS Victoria 
Dobra a fost amendată cu 
100.000 lei.

Șaisprezecimile Cupei 
României la fotbal

De curând, la sediul Federației Române de Fotbal, a 
avut loc tragerea la sorți a meciurilor din 16 -mile la fotbal, 
lată ce au decis sorții, prima echipă fiind organizatoare: 

Metalul Filipeștil de Pădure - Petrolul;
Prog. Șomcuta Mare - FCM Bacău; 
U West Petrom Arad - Steaua; 
Hondor Agigea - Rapid; 
Foresta Fălticeni - FC Argeș; 
Tractorul Brașov - Dinamo;
AS Curtea de Argeș - FC Național; 
Cimentul Fieni - Oțelul Galați; 
Vrancart Adjud - CSM Reșița; 
Telecom Arad - Univ. Craiova; 
Petrolul Berea - Farul C-ța; 
Oțelul Ștel - Rocar Buc.; 
Pandurii Tg. Jiu - Gloria Bistrița; 
AS Inter Petrila - Astra PI.; 
Ceahlăul P.N. - Extensiv Cv.; 
FC Brașov - FC Onești.
Partidele se vor disputa miercuri, 22 septembrie, de la 

ora 16,00, în sistem eliminatoriu, într-o singură manșă. în 
caz de egalitate vor urma prelungiri, pe durata cărora se 
aplică principiul “golului de aur”. Dacă egalitatea persistă 
se vor executa penalty-uri.

PRONO
19 SEPTEMBRIE 1999

Pronosticul redacției pentru 
concursul organizat de Regia 
Autonomă Loteria Națională

1. BOLOGNA-REGGINA 1
2. FIORENTINA-VERONA 1
3. INTER - PARMA 1
4. JUVENTUS-UDINESE 1
5. LAZIO-TORINO 1
6. PIACENZA - LECCE 1
7. VENEZIA-ROMA 2
8. CHIEVO - TERNANA X
9. CESENA-GENOA 1
10. FERNANA-BRESCIA 2
11. MONZA-EMPOLI 1
12.SAMPDORIA- RAVENNA 1
13. SAVOIA-TREVISO X

Alin BONȚA, Deva

PROGRAMUL TURULUI 
CAMPIONATULUI JUDEȚEAN DE 

FOTBAL 1999 - 2000
Etapa 111-12 septembrie l|
Gloria Geoagiu - Rodostar Deva 11 sept., ora 16,00 

Unirea Velei - Energia Deva 12 sept., 11,00 

Santos Boz - Venus Chișcădaga 11 sept., 15,00

Etapa II18-19 septembrie
Santos Boz - Unirea Vețel 18 sept., ora 16,00 

Energia Deva - Gloria Geoagiu 19 sept., 11,00 

Venus Chișcădaga - Rodostar Deva 18 sept., 11,00

Etapa III 22-26 septembrie ||
Rodostar Deva - Energia Deva22 sept., ora 16,00 

Gloria Geoagiu - Santos Boz 26 sept., 11,00 

Unirea Vețel ■ Venus Chișcădaga26 sept., 11,00

Etapa IV 2-3 octombrie
Santos Boz - Rodostar Deva 2 oct., ora 16,00 

Unirea Vețel - Gloria Geoagiu 3 oct., 11,00 

Venus Chișcădaga - Energia Deva 3 oct., 11,00

Etapa V 9 octombrie I
Rodostar Deva - Unirea Vețel 9 oct., ora 11,00 

Energia Deva ■ Santos Boz 9 oct., 16,00 

Gloria Geoagiu - Venus Chișcădaga 10 oct., 11,00

Etapa VI16 octombrie
Energia Deva ■ Unirea Vețel 16 oct., ora 11,00 

Rodostar Deva - Gloria Geoagiu 16 oct., 16,00 

Venus Chișcădaga - Santos Boz 17 oct., 11,00

Etapa VII 23-24 octombrie
Unirea Vețel - Santos Boz 23 oct., ora 15,00 

Gloria Geoagiu ■ Energia Deva 24 oct., 11,00 

Rodostar Deva - Venus Chișcădaga 23 oct., 11,00

Etapa VIII 30-31 octombrie
Energia Deva - Rodostar Deva 30 oct., ora 11,00 

Santos Boz - Gloria Geoagiu 31 oct., 15,00 

Venus Chișcădaga - Unirea Vețel 31 oct., 11,00

Etapa IX 6-7 noiembrie
Rodostar Deva ■ Santos Boz 6 nov., ora 14,00 

Gloria Geoagiu - Unirea Vețel 7 nov., 11,00 

Energia Deva - Venus Chișcădaga 7 nov., 11,00

Etapa X 13 noiembrie_____ p
Unirea Vețel - Rodostar Deva 13 nov., ora 11,00 

Santos Boz - Energia Deva 13 nov., 14,00 

Venus Chișcădaga - Gloria Geoagiu 14 nov., 11,00

Terenuri de joc
Unirea Vețel - teren Vețel; 

Energia Deva - teren Vețel; Gloria 
Geoagiu - teren Geoagiu - comună; 
Santos Boz - teren Brănișca; 
Rodostar Deva - teren Ilia; Venus 
Chișcădaga - teren Șoimuș 
camping.


